
 

 

UCHWAŁA NR VIII/33/2015 

RADY GMINY LISZKI 

z dnia 19 marca 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2015 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Liszki na rok 2015 Nr V/11/2015 z dnia 

13 stycznia 2015 roku w następujący sposób: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 261.800,00 

a) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 176.280,00 

b) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 438.080,00.; zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261.800,00 

a) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 890.378,00 

b) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.152.178,00.; zgodnie z załącznikiem nr 2.1, 2,2. 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 135.500,00 

a) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 135.500,00.; zgodnie z załącznikiem nr 3 

4. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu o kwotę 36.000,00 

a) Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 152.500,00 

b) Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu o kwotę 188.500,00,; zgodnie z załącznikiem nr 4 

5. Wyodrębnia się dochody z części subwencji oświatowej naliczane na dzieci i uczniów    

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki   na realizację 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 729.408,00.; zgodnie z załącznikiem nr 5  

6. Po zmianach plan wynosi: 

a) dochody ogółem 46.553.903,00 

- dochody bieżące 44.482.903,00 

- dochody majątkowe 2.071.000,00 

b) przychody ogółem 16.186.097,00 

- kredyt 12.600.000,00 

- wolne środki 3.586.097,00 
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c) wydatki ogółem 57.540.000,00 

- wydatki bieżące 47.416.950,00 

- wydatki majątkowe 10.123.050,00 

d) rozchody 5.200.000,00 

- spłata kredytu 5.200.000,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolski   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/33/2015 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 19 marca 2015 r. 

Dochody budżetu Gminy 

Dz Roz § Wyszczególnienie Zmniejszenie  

planu 

dochodów na 

rok 2015 

Zwiększenie 

planu 

dochodów na 

rok 2015 

      Ogółem 176.280 438.080 

            

756     Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości  prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

- 418.080 

      W tym:     

      1.Dochody bieżące - 418.080 

  75615   Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od 

czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

- 418.080 

    0310 Podatek od nieruchomości - 418.080 

            

758     Różne rozliczenia 176.280 - 

  75801   Część oświatowa subwencji ogolonej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

176.280 - 

      W tym:     

      1.Dochody bieżące 176.280 - 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 176.280 - 

      - subwencja oświatowa 176.280 - 

            

801     Oświata i wychowanie  - 20.000 

  80101   Szkoły podstawowe - 20.000 

      W tym:     

      1.Dochody bieżące - 20.000 

    0970 Wpływy z różnych dochodów - 20.000 

      - środki Portu Lotniczego w Balicach dla Szkoły 

w Morawicy na organizacje zajęć na basenie 

- 20.000 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr VIII/33/2015 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 19 marca 2015 r. 

Plan wydatków budżetu gminy 

Dz Roz Wyszczególnienie Zmniejszenie 

planu 

wydatków  

na rok 2015 

Zwiększenie 

planu 

wydatków  

na rok 2015 

    Ogółem 890.378 1.152.178 

          

010   Rolnictwo i łowiectwo - 7.500 

  01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi - 7.500 

    W tym:     

    1.Wydatki majątkowe - 7.500 

    W tym:     

    - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.500 

          

020   Leśnictwo - 15.300 

  02001 Gospodarka leśna - 15.300 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 15.300 

          

600   Transport i łączność - 41.500 

  60004 Lokalny transport zbiorowy - 8.500 

    W tym:     

    1.Wydatki majątkowe - 8.500 

    W tym:     

    - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.500 

  60016 Drogi publiczne gminne - 33.000 

    W tym:     

    1. wydatki majątkowe - 33.000 

    W tym:     

    - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 33.000 

          

750   Administracja publiczna - 35.000 

  75023 Urzędy gmin - 33.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 33.000 

  75095 Pozostała działalność - 2.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 2.000 

          

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

11.500 14.500 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 11.500 14.500 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 11.500 - 

    2. wydatki majątkowe - 14.500 

    W tym:     

    - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.500 

          

801   Oświata i wychowanie 842.678 1.009.678 

  80101 Szkoły podstawowe 370.015 151.400 
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    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 370.015 79.400 

    2. wydatki majątkowe - 72.000 

    W tym:     

    - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 72.000 

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36.921 25.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 36.921 25.000 

  80104 Przedszkola 141.000 - 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 141.000 - 

  80110 Gimnazja 286.742 2.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 286.742 2.000 

  80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

- 188.132 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 188.132 

  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

- 635.146 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 635.146 

  80195 Pozostała działalność 8.000 8.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 8.000 8.000 

          

852   Pomoc społeczna 28.700 28.700 

  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 28.700 - 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 28.700 - 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej - 28.700 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 28.700 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.500 - 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.500 - 

    W tym:     

    1. wydatki bieżące 7.500 - 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr VIII/33/2015 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 19 marca 2015 r. 

Plan wydatków bieżących budżetu gminy 

Dz Roz Wyszczególnienie Zmniejszenie 

planu 

wydatków  na 

rok 2015 

Zwiększenie 

planu 

wydatków  

na rok 2015 

    Ogółem 890.378 1.016.678 

          

020   Leśnictwo - 15.300 

  00201 Gospodarka leśna - 15.300 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 15.300 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych - 15.300 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.300 

          

750   Administracja publiczna - 35.000 

  75023 Urzędy gmin - 33.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 33.000 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych - 33.000 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.000 

  75095 Pozostała działalność - 2.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 2.000 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych - 2.000 

    W tym:     

    - wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 2.000 

          

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.500 - 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 11.500 - 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 11.500 - 

    W tym:     

    1.Dotacje na zadania bieżące 11.500 - 

          

801   Oświata i wychowanie 842.678 937.678 

  80101 Szkoły podstawowe 370.015 79.400 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 370.015 79.400 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych 346.845 79.400 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278.597 - 

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.248 79.400 

    2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.170 - 

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36.921 25.000 
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    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 36.921 - 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych 35.032 25.000 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.933 - 

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.099 25.000 

    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.889 - 

  80104 Przedszkola 141.000 - 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 141.000 - 

    W tym:     

    1. dotacje na zadania bieżące 141.000 - 

  80110 Gimnazja 286.742 2.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 286.742 2.000 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych 272.206 2.000 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.997 - 

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.209 2.000 

    2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.536 - 

  80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego 

- 188.132 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 188.132 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych - 45.243 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.933 

    - wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 13.310 

    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.889 

    3.Dotacje na zadania bieżące - 141.000 

  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych  oraz 

szkołach artystycznych 

- 635.146 

    W tym:     

    1. Wydatki bieżące - 635.146 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych - 608.840 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 494.594 

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   114.246 

    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   26.306 

  80195 Pozostała działalność 8.000 8.000 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 8.000 8.000 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych - 8.000 

    W tym:     
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    - wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 8.000 

    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 - 

          

852   Pomoc społeczna 28.700 28.700 

  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 28.700 - 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 28.700 - 

    W tym:     

    1. wydatki jednostek budżetowych 28.700 - 

    W tym:     

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.700 - 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej - 28.700 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące - 28.700 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych - 28.700 

    W tym:     

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.700 

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.000 

          

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.500 - 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.500 - 

    W tym:     

    1.Wydatki bieżące 7.500 - 

    W tym:     

    1.Wydatki jednostek budżetowych 7.500 - 

    W tym:     

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.500 - 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/33/2015 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 19 marca 2015 r. 

Wydatki majątkowe 

Dz Roz Wyszczególnienie Zwiększenie 

planu 

wydatków na 

rok 2015 

    Wydatki majątkowe 135.500 

        

010   Rolnictwo i łowiectwo 7.500 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7.500 

    1.Wydatki majątkowe 7.500 

    - zakup pompy na ujęcie wody w Rącznej 7.500 

        

600   Transport i łączność 41.500 

  60004 Lokalny transport zbiorowy 8.500 

    1.Wydatki majątkowe 8.500 

    - zakup wiaty przystankowej w Chrosnej 8.500 

  60016 Drogi publiczne gminne 33.000 

    1.Wydatki majątkowe 33.000 

    - dotacja dla Stowarzyszenia w Morawicy na budowę miejsc postojowych 

w Morawicy 

33.000 

        

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.500 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 14.500 

    1.Wydatki majątkowe 14.500 

    - dotacja dla OSP Piekary na zakup sprzętu 11.500 

    - dotacja dla OSP Ściejowice na wykonanie modernizacji samochodu 

pożarniczego 

3.000 

        

801   Oświata i wychowanie 72.000 

  80101 Szkoły podstawowe 72.000 

    1.Wydatki majątkowe 72.000 

    - budowa sali gimnastycznej Szkoła Kaszów 1 - projekt 30.000 

    - remont pomieszczeń na potrzeby uruchomienia oddziału przedszkolnego 

w Szkole w Rącznej 

42.000 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/33/2015 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 19 marca 2015 r. 

Plan dotacji udzielanych z budżetu 

Dz Roz Wyszczególnienie Zmniejszenie 

planu  dotacji       

na rok 2015 

Zwiększenie 

planu dotacji       

na rok 2015 

    Wyszczególnienie 152.500 188.500 

          

600   Transport i łączność - 33.000 

  60016 Drogi publiczne gminne - 33.000 

    1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych 

- 33.000 

    - dotacja celowa dla stowarzyszenia w Morawicy na 

budowę miejsc postojowych w Morawicy 

- 33.000 

          

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

11.500 14.500 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 11.500 14.500 

    1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych 

11.500 14.500 

    - dotacja celowa dla OSP Piekary na zakup sprzętu - 

wydatki bieżące 

11.500 - 

    - dotacja celowa dla OSP Piekary na zakup sprzętu - 

wydatki majątkowe 

- 11.500 

    - dotacja celowa dla OSP Ściejowice na wykonanie 

modernizacji samochodu pożarniczego 

- 3.000 

          

801   Oświata i wychowanie 141.000 141.000 

  80104 Przedszkola 141.000 - 

    1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych 

141.000 - 

    - dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych 141.000 - 

  80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

- 141.000 

    1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych 

- 141.000 

    - dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - 141.000 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/33/2015 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

oraz wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań wymagających 

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

Dz Roz Wyszczególnienie Plan 

dochodów 

i wydatków 

w 2015 roku 

    Razem dochody 729.408 

        

758   Różne rozliczenia 729.408 

  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

729.408 

    W tym:   

    1.Dochody bieżące 729.408 

    - dochody z tytułu subwencji oświatowej naliczone na dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych 

729.408 

        

    Razem wydatki 729.408 

        

801   Oświata i wychowanie 729.408 

  80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

94.262 

    W tym:   

    1.Wydatki bieżące 94.262 

    W tym:   

    1.Wydatki jednostek budżetowych 45.243 

    W tym:   

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.933 

    - wydatki statutowe związane z realizacją zadań statutowych 13.310 

    2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.889 

    3. Dotacje na zadania bieżące 47.130 

  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

635.146 

    W tym:   

    1.Wydatki bieżące 635.146 

    W tym:   

    1.Wydatki jednostek budżetowych 608.840 

    W tym:   

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494.594 

    - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 114.246 

    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.306 

        

 

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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