
 

 

UCHWAŁA NR LIV/393/18 

RADY GMINY LIPOWA 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 

2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2018 

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

z 2018 r. poz. 994) 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 XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa 

na rok 2018  następująco: Dochody bieżące: 

dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2018 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2018 

758  Różne rozliczenia 21.169,07 0,00 

 75814 Różne rozliczenia finansowe 21.169,07 0,00 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

21.169,07 0,00 

801  Oświata i wychowanie 164.708,37 0,00 

 
80101 Szkoły podstawowe 58.597,54 0,00 

 

 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

58.597,54 0,00 

 80104 Przedszkola 106.110,83 0,00 

 

 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 

106.110,83 0,00 
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płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

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

Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa 

na rok 2018  następująco: Dochody majątkowe: 

dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2018 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2018 

758  Różne rozliczenia 31.479,74 0,00 

 75814 Różne rozliczenia finansowe 31.479,74 0,00 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

31.479,74  

900  Gospodarka komunalna i ochrona wód 152.900,21 0,00 

 90095 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 152.900,21 0,00 

 

 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 

152.900,21 0,00 

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

Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa 

na rok 2018 następująco: Wydatki bieżące 

dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2018 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2018 

801  Oświata i wychowanie 340.257,39 0,00 

 80101 Szkoły Podstawowe 100.000,00 0,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 100.000,00 0,00 

 
 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

związane z realizacją ich statutowych zadań 

58.597,54 
0,00 

 80104 Przedszkola 81.659,85 0,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 81.659,85 0,00 

 80110 Gimnazja 100.000,00 0,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 100.000,00 0,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona wód 30.000.00 0,00 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000,00 0,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 30.000,00 0,00 

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

Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa 

na rok 2018 następująco: Wydatki bieżące: 
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dział rozdział tytuł Zwiększenia 
„+ „ planu  

na rok 2018 

Zmniejszenia 
„- „ planu 

na rok 2018 
010  Rolnictwo i łowiectwo 15.000,00 0,00 

 01095 Pozostała działalność 15.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

związane z realizacją ich statutowych zadań 

15.000,00 0,00 

600  Transport i łączność 0,00 200.000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 200.000,00 

  Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

związane z realizacją ich statutowych zadań 

0,00 200.000,00 

801 
 Oświata i wychowanie 185.000,00 

0,00 

 80101 Szkoły Podstawowe 85.000,00 0,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 85.000,00 0,00 

 80104 Przedszkola 70.000,00 0,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 70.000,00 0,00 

 80110 Gimnazja 30.000,00 0,00 

  Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 30.000,00 0,00 

§ 5. Po dokonaniu zmian opisanych w § 1-4 niniejszej uchwały budżet gminy na 2018 rok wynosi: 

1. Dochody w wysokości        =    47.389.996,44   zł.  

2. Wydatki w wysokości        =     47.583.959,01   zł.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Binda 
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