
 

 

UCHWAŁA NR XLII/291/17 

RADY GMINY LIPOWA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 

2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077). 

Rada Gminy Lipowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy w załączniku nr 1 do uchwały  

Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 r. na 2017 rok następująco: Dochody bieżące: 

dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2017 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2017 

758  Różne rozliczenia 81.916,00  

 
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
81.916,00  

  Subwencje ogólne z budżetu państwa 81.916,00  

855  Rodzina 8.438,58  

 

85504 Wspieranie rodziny 8.438,58  

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych 

 

8.438,58 

 

§ 2. Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy w załączniku nr 2 do uchwały  

Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 r. na 2017 rok następująco: Wydatki bieżące: 

dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2017 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2017 

801  Oświata i wychowanie 81.916,00  

 80101 Szkoły Podstawowe 81.916,00  

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 81.916,00  

855  Rodzina 8.438,58  
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85504 Wspieranie rodziny 8.438,58  

 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 8.438,58  

§ 3. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w załączniku nr 2 do uchwały  

Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 r. na 2017 rok następująco: Wydatki bieżące: 

dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2017 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2017 

801  Oświata i wychowanie 16.685,00  

 80101 Szkoły podstawowe 16.685,00  

 
 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 

z realizacją ich statutowych zadań 
6.685,00  

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10.000,00  

854  Edukacyjna opieka wychowawcza  16.685,00 

 85401 Świetlice szkolne  16.685,00 

 
 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 

z realizacją ich statutowych zadań 
 2.139,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane  11.620,00 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.926,00 

§ 4. Dokonać przesunięć w planie dochodów budżetu gminy w załączniku nr 1 do uchwały  

Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 r. na 2017 rok następująco: Dochody 

majątkowe; 

dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2017 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2017 

801  Oświata i wychowanie 5.000,00 5.000,00 

 

80104 Przedszkola 5.000,00 5.000,00 

 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 5i6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 625 

  

 

5.000,00 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 

 

5.000,00 

 

§ 2. Po dokonaniu zmian opisanych w § 1 niniejszej uchwały budżet gminy na 2017 rok wynosi: 

1. Dochody w wysokości        =    41.337.081,01   zł   

2. Wydatki w wysokości        =     43.337.081,01   zł  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Binda 
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