
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2017 

RADY GMINY W DRWINI 

z dnia 7 września 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., 

poz. 1870 z późniejszymi zmianami),Rada Gminy w Drwini uchwala co następuje:  

§ 1. W planie dochodów Budżetu Gminy na rok 2017 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

§ 2. W planie wydatków Budżetu Gminy na rok 2017 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

§ 3. W planie wydatków bieżących Budżetu Gminy na rok 2017 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2.1 

do niniejszej Uchwały. 

§ 4. W planie wydatków majątkowych Budżetu Gminy na rok 2017 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 

2.2 do niniejszej Uchwały. 

§ 5. W skutek zmian określonych w § 2 i § 3 oraz w związku z podjęciem nowych uchwał   zebrań wiejskich  

dokonuje się zmiany w zakresie wydatków budżetu na rok 2017 obejmujących zadania jednostek pomocniczych 

Gminy Drwinia, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 301). Zmienia się podział w/w środków na wybrane sołectwa które przedstawiono w § 7  Uchwały 

Budżetowej Gminy Drwinia Nr XXX/239/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29.12.2016 r. Ustala się nowy podział 

środków dla wybranych sołectw jak w poniższych tabelach: 

I.  SOŁECTWO  ISPINA  

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 

1 2 3 4 5 

1. 700  Gospodarka  mieszkaniowa 10.790,80 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości 10.790,80 

  w tym 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.790,80 

       w tym 1.2. wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

10.790,80 

   Wzbogacanie  infrastruktury wiejskiej – zlecenie 

wykonania 10 szt. tablic dla komunikacji 

zbiorowej na przystanki 

0 

   Zakup 6 szt. tablic komunikacji zbiorowej na 

przystanki 

551,14 

   Doposażenie Domu Ludowego – stojak na 

rowery, gazowy podgrzewacz wody do kuchni, 

0 
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2 wentylatory wyciągowe ø 500 z żaluzjami 

i czerpnią na sale, garnek do kuchni (70 litrów), 

okap kuchenny, zakup  2 par butów, rozmiar 

38 i 39 oraz  2 szt. bluzek do stroju 

krakowskiego, zakup tablicy interaktywnej 

   Doposażenie Domu Ludowego 10239,66 

2. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

8.000,00 

  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 8.000,00 

  w tym 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.000,00 

       w tym 1.2. wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

8.000,00 

   Dofinansowanie OSP Ispina – remont 

motopompy M8/8, naprawy blacharskie 

i malowanie samochodu pożarniczego GBA 

(zakup lakieru), zakup smoka/kosza ssawnego ø 

200 (do pompy ES) 

0 

   Zwiększenie sprawności bojowej OSP Ispina 

poprzez remont samochodów pożarniczych 

8000,00 

Razem: 18.790,80 

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2017 Rady Gminy w Drwini Nr XXX/239/16 z dnia 

29.12.2016 r. i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej Uchwały 

i załączników. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Drwini 

 

 

Roman Gołębiowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/314/2017 

Rady Gminy w Drwini 

z dnia 7 września 2017 r. 

Zmiany Budżetu Gminy na rok 2017 w zakresie dochodów 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§§ 

 

Nazwa - treść 
DOCHODY 

 

zwiększenie zmniejszenie 
1 2 3 4 5 6 

O10   Rolnictwo i łowiectwo 48000,00

 O1095  Pozostała działalność 48000,00

  O970 Wpływy z różnych dochodów 18000,00

  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień /umów/ między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

30000,00

700   Gospodarka mieszkaniowa  1291,50

 70005  Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 

1291,50

  O690 Wpływy z różnych opłat 1291,50

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

nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

3000,00 3000,00

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego , podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 

3000,00 3000,00

  O640 Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

3000,00

  O690 Wpływy z różnych opłat 3000,00

758   Różne rozliczenia 23083,76 24326,72
 75814  Różne rozliczenia finansowe 23083,76 24326,72

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin /związków gmin, 

związków powiatowo - gminnych/ 

24326,72

  6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień /umów/ między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

23083,76

852   Pomoc społeczna 3778,00
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 3778,00

  2460 Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

3778,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

1899444,65
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 90008  Ochrona różnorodności biologicznej 

i krajobrazu 

1899444,65

  6207 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których 

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

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625 

1899444,65

Razem:  79153,26 1926771,37
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/314/2017 

Rady Gminy w Drwini 

z dnia 7 września 2017 r. 

Zmiany Budżetu na rok 2017 w zakresie wydatków 

 
DZIAŁ 

ROZDZ. TREŚĆ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 

O10 Rolnictwo i łowiectwo 80000,00

 O1095Pozostała działalność 80000,00

 w tym2. wydatki majątkowe 80000,00

600 Transport i łączność 44534,46
 60016Drogi publiczne gminne 44534,46

 w tym2. wydatki majątkowe 44534,46

700 Gospodarka mieszkaniowa  663373,80 10790,80

 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 663373,80 10790,80

 w tym1. wydatki bieżące 13373,80 10790,80

 w tym2. wydatki majątkowe 650000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

18000,00 658000,00

 75412Ochotnicze straże pożarne 18000,00 658000,00

 w tym1. wydatki bieżące 8000,00 8000,00

 w tym2. wydatki majątkowe 10000,00 650000,00

852 Pomoc społeczna 3778,00
 85219Ośrodki pomocy społecznej 3778,00

 w tym1. wydatki bieżące 3778,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

1899444,65

 90008Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1899444,65

 w tym2. wydatki majątkowe 1899444,65

Razem:  765151,80 2612769,91
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Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVIII/314/2017 

Rady Gminy w Drwini 

z dnia 7 września 2017 r. 

Zmiany Budżetu na rok 2017 w zakresie wydatków bieżących 

 
DZIAŁ 

ROZDZ. TREŚĆ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 

700 Gospodarka mieszkaniowa  13373,80 10790,80

 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13373,80 10790,80

 w tym1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 13373,80 10790,80

 1.2. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

13373,80 10790,80

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

8000,00 8000,00

 75412Ochotnicze straże pożarne 8000,00 8000,00

 w tym1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 8000,00 8000,00

 1.2. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

8000,00 8000,00

852 Pomoc społeczna 3778,00
 85219Ośrodki pomocy społecznej 3778,00

 w tym1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3778,00

 1.2. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

3778,00

Razem:  25151,80 18790,80
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Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXVIII/314/2017 

Rady Gminy w Drwini 

z dnia 7 września 2017 r. 

Zmiany Budżetu na rok 2017 w zakresie wydatków majątkowych 

 
DZIAŁ 

 
ROZDZ. 

 
TREŚĆ 

 
ZWIĘKSZENIE 

 
ZMNIEJSZENIE 

O10 Rolnictwo i łowiectwo 80000,00

 O1095Pozostała działalność 80000,00

 w tymwydatki majątkowe 80000,00

 w tymwydatki na inwestycje 80000,00

 Modernizacja dróg rolniczych dojazdowych do 

pól 

80000,00

600 Transport i łączność 44534,46

 60016Drogi publiczne gminne 44534,46

 w tymwydatki majątkowe 44534,46

 w tymwydatki na inwestycje 44534,46

 Modernizacja dróg gminnych 44534,46

700 Gospodarka mieszkaniowa  650000,00
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 650000,00

 w tymwydatki majątkowe 650000,00

 w tymwydatki na inwestycje 650000,00

 w tymna programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

650000,00

 Przebudowa i rozbudowa budynku Domu 

Ludowego w Niedarach 

650000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10000,00 650000,00

 75412Ochotnicze straże pożarne 10000,00 650000,00

 w tymwydatki majątkowe 10000,00 650000,00

 w tymwydatki na inwestycje 10000,00 650000,00

 Modernizacja budynku remizy OSP 

w Mikluszowicach 

10000,00

 w tymna programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

650000,00

 Przebudowa i rozbudowa budynku Domu 

Ludowego w Niedarach 

650000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

1899444,65

 90008Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1899444,65

 w tymwydatki majątkowe 1899444,65

 w tymwydatki na inwestycje 1899444,65

 w tymna programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

1899444,65

 Ochrona bioróżnorodności Zespołu 

Przyrodniczo – Krajobrazowego „W widłach 

Wisły i Raby” w oparciu o nowe Centrum 

Edukacji Przyrodniczej i Bioróżnorodności 

w Niedarach, Gmina Drwinia 

1899444,65

Razem:  740000,00 2593979,11
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