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UCHWAŁA NR VII/40/2019
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. 2019 r. poz. 506), art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2019 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 23.688 zł w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.688 zł,

jak poniżej:

Dział

N a z w a - treść

758

Różne rozliczenia
W tym dochody bieżące:
-Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych
przez j.s.t.
z przeznaczeniem na sfinansowanie
zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy
„Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji
ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (§ 2010),
Oświata i wychowanie
W tym:
A)dochody bieżące:
-Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych
zadań
bieżących
gmin
w zakresie
wychowania
przedszkolnego (§ 2030)
Pomoc społeczna
W tym:
dochody bieżące:
-Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
R a z e m:

801

852

Zmniejszenie
42.248
42.248
42.248

Zwiększenie
3.082
3.082
3.082

26.154
26.154
26.154
36.700

42.248

36.700
36.700
65.936
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2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2019 powodujących
zwiększenie budżetu gminy o kwotę 185.543 zł w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 167.543 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł,

Dział
600

Rozdział
60011

60014

60016

750

75011

851
85154

852
85202

jak poniżej:

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
Wydatki majątkowe
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy drogi w miejscowości Tenczyn
Drogi publiczne gminne
W tym
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

83.144
50.000

Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie
W tym:
A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.082

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych
programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Pomoc społeczna
Domy Pomocy Społecznej

50.000
50.000
50.000
18.000
18.000
18.000
15.144
15.144
15.144
15.144

3.082
3.082
3.082
42.617
42.617
42.617
42.617
32.617
10.000

36.700
36.700
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W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W tym:
A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1.wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
R a z e m:
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok
2019 obejmują:
A)Zwiększenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 167.543 zł w tym:
1)zwiększenie wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
154.461 zł;
2)zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 13.082 zł;

36.700
36.700
36.700
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
185.543

B)Zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki
inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują zmianę planowanych środków
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2019 – jak poniżej:

Dział
600

Rozdział
60014

Zmniejszenia

Nazwa

Zwiększenia

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
Wydatki majątkowe
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy drogi w miejscowości Tenczyn

18.000
18.000

Razem:

18.000

18.000
18.000

§ 2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się zmiany dotyczące dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami: D o c h o d y bieżące:

Dział

Rozdział

§

Zadania z zakresu administracji rządowej

758

75814

2010

Różne rozliczenia – różne rozliczenia
finansowe – dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących
z zakresu
administracji

Zmniejszenia

Zwiększenia
3.082
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rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami realizowanych przez
j.s.t. z przeznaczeniem na sfinansowanie
zrealizowanych
w 2018 r.
zadań
wynikających z ustawy „Prawo o aktach
stanu cywilnego, ustawy o ewidencji
ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych”
Razem:

3.082

W y d a t k i na zadania własne:

Dział
750

Rozdział
75011

Zmniejszenia

Nazwa
Administracja
publiczna
–
Urzędy
wojewódzkie
W tym:
A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem:

Zwiększenia
3.082
3.082
3.082
3.082
3.082

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Gminy w Lubniu z dnia
20 grudnia 2018 r. dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
161.855 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie
161.855 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie
1.320.000 zł , w specyfikacji, jak poniżej:

Lp.
1.
2.
3.
I
1.
2.
II
1.

1.481.855 zł i rozchody budżetu w kwocie

Nazwa
Planowane dochody w roku 2019
Planowane wydatki w roku 2019
Wynik ( różnica 1 – 2)
F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody – rozchody)
Przychody budżetu gminy
Kredyty
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów

Kwota
44.003.634,29
44.165.489,29
-161.855
+161.855
1.481.855
1.320.000
161.855
1.320.000
1.320.000

3. Ustala się roczny limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów w wysokości 1.320.000 zł, z czego na: sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu kwotę w wysokości 161.855 zł, na spłatę zobowiązań planowanych
w rozchodach budżetu 1.158.145 zł ,
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu – do kwoty 800.000 zł.
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4. Upoważnia się Wójta Gminy Lubień do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach
określonych limitami w ust. 3 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień
w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Śmiałek

