
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/225/2014 

RADY GMINY LUBIEŃ 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2014 

Na podstawie o art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2014 powodujących 

zwiększenie budżetu gminy o kwotę 7.736 w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.736 zł, jak poniżej: 

Dział N a z w a - treść Zmniejszenie Zwiększenie 

 710  Działalność usługowa 

 W tym: 

 A) dochody bieżące: 

 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) 

   8.610 

 

 8.610 

 8.610 

 758  Różne rozliczenia 

 W tym dochody bieżące: 

 część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) 

   12.125 

 12.125 

 12.125 

 801  Oświata i wychowanie 

 W tym: 

 A) dochody bieżące: 

 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, 

 12.999 

 

 12.999 

 12.999 

  

   

 R a z e m: 

 

 12.999 

 

 20.735 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2014 powodujących 

zwiększenie budżetu gminy o kwotę 74.523 zł w tym: 

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 74.523 zł, jak poniżej: 
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Dział 
 

Rozdział 
 

N a z w a 

Zmniejszenia  

Zwiększenia 
 

 710    Działalność usługowa    10.110 

   71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 

 W tym: 

 A) wydatki bieżące: 

 W tym: 

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 w tym: 

 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

 

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

   10.110 

 

 10.110 

 

 8.610 

 

 8.610 

 

 

 1.500 

 750    Administracja publiczna  23.600  35.600 

   75023  Urząd Gminy 

 W tym: 

 A) wydatki bieżące: 

 W tym: 

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 w tym: 

 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

   12.000 

 

 12.000 

 

 12.000 

 

 12.000 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 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 

 

 23.600 

 

 23.600 

 

 23.600 

 

 23.600 

 

 - 

 23.600 

 

 23.600 

 

 23.600 

 

 - 

 

 23.600 

 851  85195  Ochrona zdrowia – pozostała działalność 

 Wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc 

finansową udzieloną dla Gminy Miejskiej Kraków 

 

   1.000 

 1.000 

 851  85154  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 

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych 

programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

 26.000 

 

 26.000 

 

 26.000 

 

 26.000 

 26.000 

 

 26.000 

 

 26.000 

 

 - 

 

 26.000 

 853  85395  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 

pozostała działalność 

   2.841 
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 W tym: 

 A) wydatki bieżące: 

 W tym: 

 1) wydatki ma programy finansowane z udziałem 

środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi 

środki ze źródeł zagranicznych 

 Realizacja programu „Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej” 

(program realizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubniu) 

 

 2.841 

 

 2.841 

 

 

 

 2.841 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    48.572 

   90002  Gospodarka odpadami 

 W tym: 

 A) wydatki bieżące: 

 W tym: 

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 w tym: 

 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

   48.572 

 

 48.572 

 

 48.572 

 

 48.572 

     R a z e m: 

 Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 

2014 obejmują: 

 A. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 74.523 

zł, w tym: 

 zwiększenie wydatków bieżących jednostek 

budżetowych o kwotę – 69.182 zł, z czego: zwiększenie 

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych o kwotę 19.582 zł, zwiększenie 

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 49.600 zł, 

 zwiększenie wydatków na realizację programów 

z udziałem środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych o kwotę 2.841 zł, 

 zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych o kwotę 1.500 zł; 

 zwiększenie wydatków na dotacje o kwotę 1.000 zł 

 49.600  124.123 

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2014 Nr XLVIII/217/2014 Rady Gminy w Lubniu z dnia 

23 stycznia 2014 r.: 

1) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany 

deficyt budżetu w kwocie 31.787 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 31.787 zł.” 

2) dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 816.787 zł i rozchody budżetu w kwocie 785.000 zł , 

w specyfikacji, jak poniżej: 

Lp. N a z w a K w o t a 

 

 1.  Planowane dochody w roku 2014 26.382.126 

 2.  Planowane wydatki w roku 2014 26.413.913 

 3.  Wynik ( różnica 1 – 2)  -31.787 
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   Finansownie kredytów deficytu (przychody – rozchody)  +31.787 

 I  Przychody budżetu gminy 

 
 816.787 

 1.  Kredyty i pożyczki  400.000 

 2.  Wpływy z pożyczek udzielonych  - 

 3.  Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy 

 416.787 

 II  Rozchody budżetu gminy  785.000 

 1.  Spłaty kredytów  675.000 

 2.  Spłaty pożyczek  100.000 

 3.  Środki na udzielenie pożyczki z budżetu  10.000 

1. Ustala się roczny limit zobowiązań: 

1) Z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów w wysokości 400.000 zł, z czego na: 

a. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 31.787 zł, b. zbilansowanie zobowiązań 

planowanych w rozchodach budżetu 368.213 zł, 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego 

deficytu budżetu – do kwoty 600.000 zł. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lubień do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach 

określonych limitami w ust. 2 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.”. 

§ 3. Ustala się maksymalną wielkość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Lubień w roku 

budżetowym 2014 do kwoty 10.000 zł. 

§ 4. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 powodują zmianę planowanych kwot na dotacji 

udzielane z budżetu w roku 2014 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Biedrończyk 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLIX/225/2014 

Rady Gminy Lubień  

z dnia 27 lutego 2014 r. 

 

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2014 

Dział Rozdział  

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu 

Dla jednostek 

sektora finansów 

publicznych 

Dla jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

   

Z w i ę k s z e n i a 
 

 

 851   Ochrona zdrowia  1.000  

  85195 
 

 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące - dotacja celowa na 

pomoc finansową udzieloną dla 

Gminy Miejskiej Kraków 

 1.000  

   

R a z e m: 

 

1.000 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Biedrończyk 
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