
 

 

UCHWAŁA NR VIII)52)2015 

RADY GMINY LUBIEŃ 

z dnia 24 lipca 2015 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2015 

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. 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 2015 powodujących 

zwiększenie budżetu gminy o kwotę 36.500 zł w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.500 zł, 

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł, jak poniżej: 

Dział N a z w a  - treść Zmniej-

szenie 

Zwiększe-

nie 

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 

Przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne 

  30.000 

W tym dochody majątkowe  (§ 6280) – środki otrzymane 

z WFOŚ i GW na „Prace remontowe w Remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniu” 

30.000 

801 Oświata i wychowanie, w tym:   6.500 

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów 

o podobnym charakterze (§ 0750) 

5.300 

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 1.200 

  R a z e m:   36.500 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2015 powodujących 

zwiększenie budżetu gminy o kwotę 36.500 zł w tym: 

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.700 zł, 

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16.800 zł, jak poniżej: 

Dział Rozdział N a z w a Zmniej-

szenie 

Zwiększenie 

600   Transport i łączność 60.000 80.000 
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  60014 Drogi publiczne powiatowe 60.000   

W tym:   

Wydatki majątkowe 60.000 

W tym:   

Dotacja celowa na pomoc finansową dla 

powiatu na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych z przeznaczeniem na 

przebudowę dróg powiatowych na terenie 

Gminy Lubień 

60.000 

60016 Drogi publiczne gminne   30.000 

W tym   

A) wydatki bieżące: 30.000 

W tym:   

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30.000 

w tym:   

1.1. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

30.000 

60017 Drogi wewnętrzne   50.000 

W tym:   

A) wydatki bieżące: 50.000 

W tym:   

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50.000 

w tym:   

1.1. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

50.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 43.800   

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43.800   

W tym:   

A) wydatki bieżące: 43.800 

W tym:   

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 43.800 

w tym:   

1.1. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

43.800 

754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże 

Pożarne 

3.000 76.800 

W tym:     

A) wydatki bieżące: 3.000   

W tym:     

1)    świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000   

B)   Wydatki majątkowe   76.800 

W tym:     

- dotacja dla OSP Skomielna Biała na zakup 

syreny 

  3.000 
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- prace remontowe w Remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Lubniu 

  73.800 

801   Oświat i wychowanie   6.500 

  80110 Gimnazja   5.300 

W tym:   

A) wydatki bieżące: 5.300 

W tym:   

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.300 

w tym:   

1.1. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  jednostek budżetowych 

5.300 

80114 Zespół obsługi ekonomiczno – 

administracyjnej szkół 

  1.200 

W tym:   

A) wydatki bieżące: 1.200 

W tym:   

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.200 

w tym:   

1.1. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  jednostek budżetowych 

1.200 

852   Pomoc społeczna 20.000   

  85216 Zasiłki stałe 20.000   

W tym:   

A) wydatki bieżące: 20.000 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 

    R a z e m: 126.800 163.300 

Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 

2015 obejmują: 

A. Zwiększenie wydatków bieżących 

o kwotę 19.700 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących 

jednostek budżetowych o kwotę – 42.700 zł, 

z czego: zwiększenie wydatków związanych 

z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych o kwotę 42.700 zł, 

2) zmniejszenie wydatków na świadczenia na 

rzecz osób fizycznych o kwotę 23.000 zł 

B. Zwiększenie wydatków majątkowych 

o kwotę 16.800 zł 

W tym: 

1) zwiększenie wydatków na inwestycje 

o kwotę 73.800 zł; 

2) zmniejszenie planu na dotacje celowe na 

inwestycje o kwotę 60.000 zł; 
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3) zwiększenie wydatków na  dotacje celowe 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 

3.000 zł 

3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują zmianę planowanych środków 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2015 – jak poniżej: 

Dział Roz-

dział 

N a z w a 

Zmniejszenie Zwiększenie 

600   Transport i łączność 60.000   

  60014 Drogi publiczne powiatowe 60.000   

W tym:   

Wydatki majątkowe 60.000 

W tym:   

Dotacja celowa na pomoc finansową dla 

powiatu na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych z przeznaczeniem na 

przebudowę dróg powiatowych na terenie 

Gminy Lubień 

60.000 

754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże 

Pożarne 

  76.800 

W tym:   

A) wydatki majątkowe 76.800 

W tym:   

- dotacja dla OSP Skomielna Biała na zakup 

syreny 

3.000 

- prace remontowe w Remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Lubniu 

73.800 

    R a z e m: 60.000 76.800 

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.423.063 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.300.000 zł, 

w specyfikacji, jak poniżej: 

Dział Roz-

dział 

N a z w a 

Zmniejszenie Zwiększenie 

600   Transport i łączność 60.000   

  60014 Drogi publiczne powiatowe 60.000   

W tym:   

Wydatki majątkowe 60.000 

W tym:   

Dotacja celowa na pomoc finansową dla 

powiatu na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych z przeznaczeniem na 

przebudowę dróg powiatowych na terenie 

Gminy Lubień 

60.000 

754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże 

Pożarne 

  76.800 

W tym:   

A) wydatki majątkowe 76.800 
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W tym:   

- dotacja dla OSP Skomielna Biała na zakup 

syreny 

3.000 

- prace remontowe w Remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Lubniu 

73.800 

    R a z e m: 60.000 76.800 

§ 3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 powodują zmianę planowanych kwot na dotacje 

udzielane z budżetu w roku 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 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 Lubień 

Stanisław Biedrończyk 
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Załącznik do Uchwały Nr VIII)52)2015 

Rady Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2015 r. 

 

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2015 

Dział Roz-

dział 

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu Dla 

jednostek 

sektora 

finansów 

pub-

licznych 

Dla 

jednostek 

spoza 

sektora 

finansów 

pub-

licznych 

    Z m n i e j s z e n i a     

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 60.000   

W tym:   

Wydatki majątkowe 60.000 

W tym:   

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę 

dróg powiatowych na terenie Gminy Lubień 

60.000 

754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne 

  3.000 

W tym:   

Wydatki majątkowe 3.000 

W tym:   

- dotacja dla OSP Skomielna Biała na zakup 

syreny 

3.000 

    R a z e m: 60.000 3.000 
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