
 

 

UCHWAŁA NR XI/70/2019 

RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Jasienica Rosielna na rok 2019 zgodnie 

z poniższą tabelą. 

Dzia

ł 
Rozdział § Treść Kwota 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

0,00 

 75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

- 41 000,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 46 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego - 2 800,00 

  0330 Wpływy z podatku leśnego 2 800,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 

 75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 

41 000,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 18 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 23 000,00 

801   Oświata i wychowanie - 584,00 

 80101  Szkoły podstawowe - 584,00 

  2170 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach działań 

obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy) 

7 600,00 

  2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

- 8 184,00 
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852   Pomoc społeczna - 10 300,00 

 85203  Ośrodki wsparcia - 10 300,00 

  2170 
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 
- 10 300,00 

 Razem: - 10 884,00 

§ 2.  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Jasienica Rosielna na rok 2019 zgodnie 

z poniższą tabelą. 

Dział Rozdział § Treść Kwota 

600   Transport i łączność -200 000,00 

 

60016  Drogi publiczne gminne -200 000,00 

 4270 Zakup usług remontowych -150 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -50 000,00 

801   Oświata i wychowanie 23 916,00 

 

80101  Szkoły podstawowe -584,00 

 
4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

-584,00 

80104  Przedszkola 9 500,00 

 

2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

4 500,00 

4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

5 000,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 15 000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 

852   Pomoc społeczna -19 800,00 

 

85203  Ośrodki wsparcia -10 300,00 

 4300 Zakup usług pozostałych -10 300,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej -9 500,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -9 500,00 

855   Rodzina -15 000,00 

 
85504  Wspieranie rodziny -15 000,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -15 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 

 
90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 

Razem: -10 884,00 

§ 3.  W Uchwale Budżetowej na 2019 rok Nr IV/13/2018 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 

28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 877 930,30 zł”. 

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr IV/13/2018 Rady Gminy w Jasienicy 

Rosielnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w część I „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek sektora finansów publicznych” pkt. 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Lp. 
Rodzaj dotacji 

realizowane zadanie 

Podmiot 

otrzymujący 

dotację 

Kwota 

dotacji 

3) Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:  228 430,30 

2 Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dzieci z terenu 

Gminy Jasienica Rosielna uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych na terenie innych gmin 

Gminy 42 500,00 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Pająk 
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