
 

 

1 

1 

 

 

Uchwała Nr XLII/305/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 29 kwietnia 2014 roku 
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 
 

  

 Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

/tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594/ oraz art. 211, 212, 217 ust.2, 235 ust. 1 i 3, art.236 ust. 1,3 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ 

 

 

Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 92.159,00  zł, z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 90.074,00 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 2.085,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

750    Administracja publiczna 20.880,00 

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.880,00 

   dochody bieżące: 20.880,00 

 

 

2008 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

20.880,00 

 
   Dotacja PROW, jako zwrot wydatków za 2013 rok-kalendarze i 

albumy 
20.880,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 7.000,00 

   dochody bieżące: 7.000,00 

  0960  Otrzymane spadki, ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.000,00 

    Darowizna OSP Siedlanka 7.000,00 

756 

   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

11.585,00 

 

75616 

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

11.485,00 

   dochody bieżące: 11.585,00 

  0310  Podatek od nieruchomości 1.585,00 

  0320  Podatek rolny 5.000,00 

  0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 

758    Różne rozliczenia 2.085,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 2.085,00 

   dochody majątkowe: 2.085,00 

  
6680 

 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2.085,00 

    zakup kosiarki wysięgnikowej 2.085,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000,00 

   dochody bieżące: 30.000,00 

  
2700 

 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
30.000,00 

    Środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace 

konserwatorskie przy polichromii ściennej w dworku w 

Niwiskach 

30.000,00 
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926    Kultura fizyczna i sport 20.609,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.609,00 

   dochody bieżące: 5.609,00 

  

2008 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

5.609,00 

    Dotacja PROW, jako zwrot wydatków za 2013 rok-sportowe lato 5.609,00 

 92695   Pozostała działalność 15.000,00 

   dochody bieżące: 15.000,00 

  

 2440 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

15.000,00 

  
 

 dotacja  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na 

realizację projektu  „Powszechna nauka pływania” 
15.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 92.159,00 

 

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o 63.740,00 zł., z tego: 

a) wydatki majątkowe o kwotę 46.600,00 zł., 

b) wydatki bieżące o kwotę 17.140,00 zł.  

  

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

600    Transport i łączność 58.600,00 

 60014   Drogi publiczne powiatowe 46.600,00 

    wydatki majątkowe: 46.600,00 

  

dotacje 

6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

46.600,00 

   Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na modernizację 

drogi powiatowej Nr 1325 Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby 

Kupieńskie w miejscowości Leszcze w kierunku Huty 

Przedborskiej  

9.600,00 

   Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162R Przyłęk – Potrąba w 

Przyłęku w kierunku zakładu „Marmury” 

22.000,00 

    Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego modernizacja drogi 

powiatowej  w Niwiskach 
15.000,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 12.000,00 

    wydatki bieżące: 12.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.000,00 

   4480 Podatek od nieruchomości 12.000,00 

801    Oświata i wychowanie 4.140,00 

  80110  Gimnazja 4.140,00 

    wydatki bieżące: 4.140,00 

    wynagrodzenia i pochodne 4.140,00 

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.140,00 

926    Kultura fizyczna i sport 1.000,00 

 92601   Obiekty sportowe 1.000,00 

    wydatki bieżące: 1.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

   
remont siedzeń na stadionie sportowym w Siedlance (Fundusz 

Sołecki Siedlanka) 
1.000,00 

    Razem zmniejszenia 63.740,00 

 

3.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 155.899,00 zł., z tego: 
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a) wydatki bieżące o kwotę 100.390,00 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 55.509,00 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

600    Transport i łączność 2.509,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 2.509,00 

    wydatki majątkowe: 2.509,00 

   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.509,00 

  

zakupy 

inwestycyjne 

 Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminną 

Kosowy-Góra 
2.311,00 

   Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminną 

Hucina-Górka 
198,00 

750    Administracja publiczna 6.000,00 

 75023   Urzędy gmin  6.000,00 

    wydatki majątkowe: 6.000,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,00 

   Budowa klimatyzacji w serwerowni 6.000,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000,00 

 75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000,00 

    wydatki majątkowe: 6.000,00 

   

6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

6.000,00 

  

dotacje 

 dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu ratowników i 

sprzętu przeznaczonego do działań ochronno-ratowniczych dla 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 

6.000,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 19.000,00 

    wydatki majątkowe 19.000,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.000,00 

   Utwardzenie placu koło remizy OSP w Siedlance 19.000,00 

801    Oświata i wychowanie 19.140,00 

 80101   Szkoły podstawowe 15.000,00 

    wydatki bieżące: 15.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 |Zakup usług remontowych 15.000,00 

   
Modernizacja placu koło szkoły podstawowej i gimnazjum w 

Niwiskach 
15.000,00 

 80110   Gimnazja 3.640,00 

    wydatki bieżące: 3.640,00 

    wynagrodzenia i pochodne 3.640,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.640,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

   

Realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” 4.140,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.000,00 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000,00 

    wydatki bieżące: 5.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

   Wyliczenie luki finansowej związanej z zakończoną budową 

kanalizacji sanitarnej w Hucinie-Przyłęku przy wsparciu 

finansowym RPO zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 
5.000,00 

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 22.000,00 
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    wydatki majątkowe: 22.000,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.000,00 

   Budowa oświetlenia ulicznego w Przyłęku 22.000,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.250,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60.250,00 

    wydatki bieżące: 60.250,00 

    wynagrodzenia i pochodne 250,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 

 
 

 
sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót na wymianę posadzki 

w zabytkowym dworku w Niwiskach 
250,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 

 

 

 

Konserwacja polichromii ściennej na klatce schodowej i 

konserwacja posadzki płytkowej w zabytkowym dworku w 

Niwiskach 

60.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 16.000,00 

 92601   Obiekty sportowe 1.000,00 

    wydatki bieżące: 1.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 1.000,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

 
 

 
remont siedzeń na stadionie sportowym w Siedlance (Fundusz 

Sołecki Siedlanka) 
1.000,00 

 92695   Pozostała działalność 15.000,00 

    wydatki bieżące: 15.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 

 

 

 
realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka 

pływania” ze środków Ministerstwa 
15.000,00 

    Razem zwiększenia 155.899,00 

 

§ 2. Zwiększenia i zmniejszenia wysokości dotacji z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów 

publicznych określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


