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Uchwała Nr XLVII/330/2014 

Rady Gminy Niwiska 
z dnia 27 października 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 2013r. 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  ( tekst jednolity  Dz. U. 2013r.poz. 885 ze zm.) 

 

 

Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 449.642,62  zł, z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 371.732,62 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 71.910,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

750    Administracja publiczna 1.500,00 

 75023   Urzędy gmin 1.500,00 

   dochody bieżące: 1.500,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 

    Odszkodowanie z PZU 1.500,00 

756 

   Dochody  od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

4.500,00 

 
75618 

  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
4.500,00 

   dochody bieżące: 4.500,00 

  
0480 

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
4.500,00 

758    Różne rozliczenia 248.671,00 

 75801 
 

 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
248.671,00 

   dochody bieżące: 248.671,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa 248.671,00 

801    Oświata i wychowanie 193.946,50 

 80101   Szkoły podstawowe 13.274,00 

   dochody bieżące: 13.274,00 

  0830  Wplywy z usług 1.555,00 

    Szkoła podstawowa w Niwiskach 1.555,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 11.719,00 

    Szkoła podstawowa w Trześni 527,00 

    Szkoła podstawowa w Niwiskach 11.192,00 

 80132   Szkoły artystyczne 2.000,00 

   dochody bieżące: 2.000,00 

  0690  Wpływy z różnych opłat 2.000,00 

  
 

 Opłaty za wypożyczenie instrumentów dla uczniów szkoły 

muzycznej w Niwiskach 
2.000,00 

 80110   Gimnazja 4.140,00 

   dochody bieżące: 4.140,00 

  
2700 

 Środki na dofinansowanie własnych  zadań bieżących gmin, 

powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
4.140,00 

    Środki na realizację programu „YOUNGSTER PLUS” 4.140,00 

 80195   Pozostała działalność 174.532,50 

   dochody bieżące: 102.622,50 

  
2007 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 
87.229,12 
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ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

  

2009 

 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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

15.393,38 

  

 

 Dotacje celowe na realizacje projektu „Wyposażenie oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do 

świadczenia wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym” 

102.622,50 

   dochody majątkowe: 71.910,00 

  

6207 

 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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

61.123,50 

  

6209 

 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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

10.786,50 

  

 

 Dotacje celowe na realizacje projektu „Wyposażenie oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do 

świadczenia wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym” 

71.910,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.025,12 

 
90019  

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
1.025,12 

   dochody bieżące: 1.025,12 

  0960  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.025,12 

    Darowizna na usuwanie azbestu 1.025,12 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 449.642,62   

 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 209.532,50 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 137.622,50 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 71.910,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    II. Zmniejszenia  

756 

   Dochody  od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

15.000,00 

 

75616 

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

15.000,00 

   dochody bieżące: 15.000,00 

  0360  Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 

  0410  Wpływy z opłaty skarbowej 5.000,00 

758    Różne rozliczenia 20.000,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 20.000,00 

   dochody bieżące: 20.000,00 

  0920  Pozostałe odsetki 20.000,00 

    odsetki bankowe 20.000,00 

801    Oświata i wychowanie 174.532,50 

 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174.532,50 

   dochody bieżące: 102.622,50 

  

2007 

 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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

87.229,12 

  

2009 

 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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

15.393,38 
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 Dotacje celowe na realizacje projektu „Wyposażenie oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do 

świadczenia wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym” 

102.622,50 

   dochody majątkowe: 71.910,00 

  

6207 

 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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

61.123,50 

  

6209 

 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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

10.786,50 

  

 

 Dotacje celowe na realizacje projektu „Wyposażenie oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do 

świadczenia wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym” 

71.910,00 

    Razem zmniejszenia  209.532,50 

 

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 480.032,50 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 408.122,50 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 71.910,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

757    Obsługa długu publicznego 80.000,00 

 
75702 

 
 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 
80.000,00 

    wydatki bieżące: 80.000,00 

  
obsługa 

długu 
8070 

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 

związanych z obsługą długu krajowego 

80.000,00 

801    Oświata i wychowanie 400.032,50 

 80101   Szkoły podstawowe 124.000,00 

    wydatki bieżące: 124.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 124.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 124.000,00 

   

Szkoła podstawowa w Hucisku (klęski żywiołowe) 124.000,00 

 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174.532,50 

    wydatki bieżące: 102.622,50 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 102.622,50 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 55.218,12 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9.744,38 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 10.473,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 15.593,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni 8.552,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 11.020,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku 9.648,50 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 9.676,00 

  4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32.011,00 

  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.649,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 6.109,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 3.039,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni 12.701,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 4.038,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku 5.253,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 6.520,00 



 

 

4 

4 

  

 

realizacja projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do świadczenia 

wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” 

102.622,50 

    wydatki majątkowe: 71.910,00 

  

inwestycje 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.210,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.390,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 3.500,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 8.600,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 6.000,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 4.500,00 

   6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41.913,50 

   6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.396,50 

  

zakupy 

inwestycyjne 

 Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 10.530,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 5.000,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni 4.700,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 8.300,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku 12.150,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 8.630,00 

  

 

realizacja projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do świadczenia 

wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” 

71.910,00 

 80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 101.500,00 

    wydatki bieżące: 101.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 101.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 101.500,00 

   Szkoła podstawowa Trześń 36.000,00 

  
 Szkoła podstawowa Niwiska 65.500,00 

    Razem zmniejszenia 480.032,50 

4.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 720.142,62 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 422.732,62 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 297.410,00 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

750    Administracja publiczna 1.500,00 

 75023   Urzędy gmin 1.500,00 

    wydatki bieżące: 1.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup pozostałych usług 1.500,00 

801    Oświata i wychowanie 713.117,50 

 80101   Szkoły podstawowe 264.945,00 

    wydatki bieżące: 264.945,00 

    dotacje 3.000,00 

 

 

dotacje 

2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

3.000,00 

 
 

 
Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy szkolnej na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
3.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 241.747,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241.747,00 

 
 

 Szkoła podstawowa Niwiska 81.747,00 

    Szkoła podstawowa Hucisko 124.000,00 
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    Szkoła podstawowa Trześń 36.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.198,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.887,00 

 

 

 Szkoła podstawowa w Trześni 527,00 

    Wyposażenie świetlicy przy szkole podstawowej w Niwiskach 8.000,00 

    Wyposażenie świetlicy przy szkole podstawowej w Hucisku 7.360,00 

   4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.311,00 

    Wyposażenie świetlicy przy szkole podstawowej w Niwiskach 2.000,00 

    Wyposażenie świetlicy przy szkole podstawowej w Hucisku 2.311,00 

 80104   Przedszkola 1.663,00 

    wydatki bieżące: 1.663,00 

    dotacje 1.663,00 

 

  

2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

1.663,00 

 
   Refundacja  dotacji dla Miasta Mielca za dziecko uczęszczające 

do niepublicznego przedszkola w Mielcu  
1.663,00 

 80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 7.664,00 

    wydatki bieżące: 7.664,00 

    dotacje 7.664,00 

 
 

dotacje 

2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty  
7.664,00 

 
 

 
dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego 

przez Stowarzyszenie „Puchatek” z Przyłęka 
7.664,00 

 80110   Gimnazja 4.140,00 

    wydatki bieżące: 4.140,00 

    wynagrodzenia i pochodne 4.140,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  4.140,00 

 
 

 
 wynagrodzenia i pochodne na realizację programu 

„YOUNGSTER PLUS”- wkład z dotacji 
4.140,00 

 80132   Szkoły artystyczne 34.673,00 

    wydatki bieżące: 34.673,00 

    świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.380,00 

  świadczenia 

na rzecz 

osób 

fizycznych 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.380,00 

    wynagrodzenia i pochodne 32.293,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.894,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.471,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 928,00 

 80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 225.500,00 

    wydatki majątkowe: 225.500,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.500,00 

   Szkoła podstawowa Trześń 36.000,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 65.500,00 

    Szkoła podstawowa Hucisko 124.000,00 

 80195   Pozostała działalność 174.532,50 

    wydatki bieżące: 102.622,50 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 102.622,50 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 55.218,12 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9.744,38 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 10.473,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 15.593,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni 8.552,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 11.020,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku 9.648,50 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 9.676,00 

  4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32.011,00 
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  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.649,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 6.109,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 3.039,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni 12.701,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 4.038,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku 5.253,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 6.520,00 

 

 

 

realizacja projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do świadczenia 

wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” 

102.622,50 

    wydatki majątkowe: 71.910,00 

  

inwestycje 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.210,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.390,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 3.500,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 8.600,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 6.000,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 4.500,00 

   6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41.913,50 

   6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.396,50 

  

zakupy 

inwestycyjne 

 Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 10.530,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach 5.000,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni 4.700,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku 8.300,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku 12.150,00 

   Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance 8.630,00 

 

  

 

realizacja projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do świadczenia 

wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” 

71.910,00 

851    Ochrona zdrowia 4.500,00 

 85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.500,00 

    wydatki bieżące: 4.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 

 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.025,12 

 
90019 

  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
1.025,12 

    wydatki bieżące: 1.025,12 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.025,12 

   4300 Zakup usług pozostałych 1.025,12 

    Usługi związane z usuwaniem azbestu 1.025,12 

    Razem zwiększenia 720.142,62 

 

§ 2. Wysokość dotacji z budżetu podmiotom nienależącym i 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 
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 Załącznik Nr 1 do uchwały 

Rady Gminy Niwiska Nr XLVII/330/2014 

                               z dnia 27 października 2014 rok 

 

 

 

 

 

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska 

w 2014 roku 

 

 

 

DziałRozdziałTreśćKwota dotacji w zł. 

podmiotowaprzedmiotowacelowa 

I. Zwiększenie 

I. Jednostki sektora finansów publicznych 

80180104Miasto Mielec1.663,00 

Suma1.663,00 

 

II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 

II. Zwiększenie 

80180101Prowadzenie świetlicy3.000,00 

80180106Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku7.664,00 

Suma7.664,003.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 


