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Uchwała Nr XLVIII/334/2014 

Rady Gminy Niwiska 
z dnia 5 listopada 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 250.316,80  zł, z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 245.316,80 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

600    Transport i łączność 220.000,00 

 60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 220.000,00 

   dochody majątkowe: 220.000,00 

  
6330 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
220.000,00 

    Dotacja  na przebudowę drogi gminnej Wola Domatkowska-

Hucisko-Pustki-Leszcze  
150.000,00 

    Dotacja  na przebudowę drogi gminnej Niwiska-Cegielnisko w 

Niwiskach 
70.000,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.316,80 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 25.316,80 

   dochody majątkowe: 25.316,80 

  

6280 

 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

25.316,80 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP w Niwiskach 8.000,00 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP Hucina i Przyłęk 10.000,00 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP Siedlanka 7.316,80 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,00 

   dochody bieżące: 5.000,00 

  
2700 

 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
5.000,00 

  
 

 Środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace 

konserwatorskie w dworku w Niwiskach 
5.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 250.316,80 

 

 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 25.316,80zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 25.316,80 zł. 

 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    II. Zmniejszenia  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.316,80 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 25.316,80 

   dochody bieżące: 25.316,80 
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2460 

 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

25.316,80 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP w Niwiskach 8.000,00 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP Hucina i Przyłęk 10.000,00 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP Siedlanka 7.316,80 

    Razem zmniejszenia  25.316,80 

 

 

 

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 87.716,80 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 82.516,80 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 5.200,00 zł. 

 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

010    Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 

 01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.000,00 

    wydatki bieżące: 10.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000,00 

   

Różne opłaty i składki 10.000,00 

    zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu dla mieszkańców 10.000,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.316,80 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 25.316,80 

    wydatki bieżące: 25.316,80 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.316,80 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 25.316,80 

   zakup materiałów z dotacji WFOŚiGW na zwiększenie potencjału 

technicznego OSP w Niwiskach  
8.000,00 

   zakup materiałów z dotacji WFOŚiGW na zwiększenie potencjału 

technicznego OSP w Siedlance 
7.316,80 

   zakup materiałów z dotacji WFOŚiGW na zwiększenie potencjału 

technicznego OSP w Hucinie 
5.000,00 

   zakup materiałów z dotacji WFOŚiGW na zwiększenie potencjału 

technicznego OSP w Przyłęku 
5.000,00 

801    Oświata i wychowanie 42.400,00 

 80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.200,00 

    wydatki majątkowe: 5.200,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.200,00 

   Szkoła podstawowa w Trześni 5.200,00 

 80113   Dowożenie uczniów do szkół 37.200,00 

    wydatki bieżące: 37.200,00 

    wynagrodzenia i pochodne 37.200,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.200,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 

  

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000,00 

    wydatki bieżące: 10.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000,00 
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  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 

   
zwrot kosztów budowy odcinków sieci kanalizacyjnej dla 

mieszkańców 
10.000,00 

    Razem zmniejszenia 87.716,80     

 

4.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 312.716,80 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 307.716,80 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

600    Transport i łączność 277.200,00 

 60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 277.200,00 

    wydatki majątkowe: 277.200,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 277.200,00 

   przebudowa drogi gminnej Wola Domatkowska-Hucisko-Pustki-

Leszcze 
189.200,00 

    przebudowa drogi gminnej Niwiska-Cegielnisko w Niwiskach 88.000,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.316,80 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 25.316,80 

    wydatki majątkowe: 25.316,80 

  

zakupy 

inwestycyjne 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.316,80 

   OSP w Niwiskach 8.000,00 

   OSP Hucina i Przyłęk 10.000,00 

   OSP Siedlanka 7.316,80 

801    Oświata i wychowanie 5.200,00 

 80101   Szkoły podstawowe 5.200,00 

    wydatki majątkowe: 5.200,00 

  zakupy 

inwestycyjne 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.200,00 

   Szkoła podstawowa Trześń-zakup sztandaru 5.200,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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 

 

 

 prace konserwatorskie w dworku w Niwiskach 5.000,00 

    Razem zwiększenia 312.716,80 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


