
 

 

UCHWAŁA NR II/7/2014 
RADY GMINY GRĘBOSZÓW 

z dnia 29 grudnia 2014 roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r. zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz pkt.9 litera i ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 

594 z późn. zm.) oraz art. 211 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 885.) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26.000,00 zł, zgodnie 

z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 627.253,38 zł, zgodnie 

z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy po stronie dochodów na kwotę 53.363,80 zł jak w Załączniku 

Nr 3 do Uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 

 

 

Franciszek Dymon 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r.

Poz. 412



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2014 

Rady Gminy Gręboszów 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

Zmiany budżetu gminy określone w paragrafie 1 uchwały 

w złotych 

Dz. Rodział § 
Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

zwiększenie 

dochody wydatki 

757 Obsługa długu publicznego 
 6 000,00 

 75702 

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

 6 000,00 

  w tym: wydatki bieżące  6 000,00 

  z tego:   

  (6) obsługa długu 
 6 000,00 

750 Administracja publiczna 
 20 000,00 

 75023 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
 20 000,00 

  w tym: wydatki bieżące  20 000,00 

  w tym:   

  
(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych  20 000,00 

  z tego:   

  
(1.2) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

20 000,00 

758 Różne rozliczenia 
26 000,00  

 75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
26 000,00  

  w tym: dochody bieżące 
26 000,00 

 

  2750 
Środki na uzupełnienie 

dochodów gmin 
26 000,00  

RAZEM 26 000,00 26 000,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2014 

Rady Gminy Gręboszów 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

Zmiany budżetu gminy określone w paragrafie 2 uchwały 

w złotych 

Dz. Rodział § Określenie klasyfikacji budżetowej 
zmniejszenia 

dochody wydatki 

700 Gospodarka mieszkaniowa 
387 953,38  

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
387 953,38  

  w tym: dochody bieżące 
24 000,00 

 

  0750 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

24 000,00  

  w tym: dochody majątkowe 363 953,38  

  0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
308 714,29  

  6298 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin) 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł 

55 239,09  

750 Administracja publiczna 
50 000,00  

 75023 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
50 000,00  

  w tym: dochody majątkowe 50 000,00  

  6298 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin) 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł 

50 000,00  
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 48 000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 
 40 000,00 

  w tym: wydatki bieżące  36 000,00 

  w tym:   

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
 36 000,00 

  z tego:   

  
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  9 000,00 

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych  

27 000,00 

  wydatki majątkowe  4 000,00 

  w tym:   

  - inwestycje  4 000,00 

 75495 Pozostała działalność 
 8 000,00 

  wydatki majątkowe  8 000,00 

  w tym:   

  - inwestycje  8 000,00 

801 Oświata i wychowanie 
 93 953,38 

 80101 Szkoły podstawowe 
 42 649,11 

  w tym: wydatki bieżące  42 649,11 

  w tym:   

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
 42 649,11 

  z tego:   

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych  

42 649,11 

 80104 Przedszkola 
 13 800,00 

  w tym: wydatki bieżące  13 800,00 

  w tym:   

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
 13 800,00 

  z tego:   

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych  

13 800,00 

 80110 Gimnazja 
 4 334,31 
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  w tym: wydatki bieżące  4 334,31 

  w tym:   

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
 4 334,31 

  z tego:   

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych  

4 334,31 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 
 30 780,00 

  w tym: wydatki bieżące  30 780,00 

  w tym:   

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
 30 780,00 

  z tego:   

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych  

30 780,00 

 80114 
Zespoły obsługi ekonomiczno - 

administracyjnej szkół 
 2 389,96 

  w tym: wydatki bieżące  2 389,96 

  w tym:   

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
 2 389,96 

  z tego:   

  
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  1 000,00 

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych  

1 389,96 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
100 000,00 455 300,00 

 90002 Gospodarka odpadami 
100 000,00 115 300,00 

  w tym: dochody bieżące 
100 000,00 

 

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich 

100 000,00  

  w tym: wydatki bieżące  115 300,00 

  z tego:   

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 412



  

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 

 

115 300,00 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 
 310 000,00 

  w tym: wydatki majątkowe  310 000,00 

  z tego:   

  

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 

 

310 000,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 30 000,00 

  w tym: wydatki bieżące  30 000,00 

  w tym:   

  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
 30 000,00 

  z tego:   

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych  

30 000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
89 300,00 30 000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
 30 000,00 

  w tym: wydatki bieżące 
 30 000,00 

  z tego:   

  (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 
 30 000,00 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
89 300,00 - 

  w tym: dochody majątkowe 89 300,00  

  6298 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin) 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł 

89 300,00  

RAZEM 627 253,38 627 253,38 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 

                                                                                 Rady Gminy Gręboszów  

                                                                                  z dnia 29 grudnia 2014 r. 

Zmiany w budżecie gminy określone w paragrafie 3 uchwały 

w złotych 

Dz. Rozdział § 
Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

dochody 

zwiększenia zmniejszenia 

600 Transport i łączność 
2 410,80  

 60016 Drogi publiczne gminne 

2 410,80  

  w tym: dochody bieżące 2 410,80  

  0970 Wpływy z rożnych dochodów 2 410,80  

700 Gospodarka mieszkaniowa 
 40 263,80 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 40 263,80 

  w tym: dochody bieżące 
 

15 000,00 

  0750 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

 15 000,00 

  w tym: dochody majątkowe  25 263,80 

  0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
 25 263,80 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

1 000,00  

 75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

1 000,00  
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  w tym: dochody bieżące 
1 000,00 

 

  0310 Podatek od nieruchomości 1 000,00  

758 Różne rozliczenia 
27 653,00  

 75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
27 653,00  

  w tym: dochody bieżące 
27 653,00 

 

  2750 
Środki na uzupełnienie dochodów 

gmin 
27 653,00  

801 Oświata i wychowanie 
2 000,00 5 100,00 

 80101 Szkoły podstawowe 
 300,00 

  w tym: dochody bieżące  300,00 

  0970 Wpływy z róznych dochodów  300,00 

 80104 Przedszkola 
 4 800,00 

  w tym: dochody bieżące  4 800,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat  400,00 

  0830 Wpływy z usług  4 400,00 

 80110 Gimnazja 
2 000,00  

  w tym: dochody bieżące 2 000,00  

  0830 Wpływy z usług 2 000,00  

852 Pomoc społeczna 
300,00 8 000,00 

 85202 Domy pomocy społecznej 
 8 000,00 

  w tym: dochody bieżące  8 000,00 

  0970 Wpływy z rożnych dochodów  8 000,00 
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 85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

300,00  

  w tym: dochody bieżące 300,00  

  2360 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

300,00  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
20 000,00  

 90002 Gospodarka odpadami 
15 000,00  

  w tym: dochody bieżące 15 000,00  

  0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

15 000,00  

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 
5 000,00  

  w tym: dochody bieżące 5 000,00  

  0830 Wpływy z usług 5 000,00  

RAZEM 53 363,80 53 363,80 

 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 

 

 

Franciszek Dymon 
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