
 

 

1 

1 

 

Uchwała Nr II/16/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 4 grudnia 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 611.289,00  zł, z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 611.289,00 zł., 

 

 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

756 

 

 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

6.006,00 

 

75616 

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

6.006,00 

   dochody bieżące: 6.006,00 

  0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych 6.006,00 

758    Różne rozliczenia 599.057,00 

 75801 
 

 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
599.057,00 

   dochody bieżące: 599.057,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa 599.057,00 

801    Oświata i wychowanie 6.226,00 

 80101   Szkoły podstawowe 2.618,00 

   dochody bieżące: 2.618,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 2.618,00 

    Szkoła podstawowa w Niwiskach 2.618,00 

    Odszkodowanie z PZU 2.618,00 

 80110   Gimnazja 3.283,00 

   dochody bieżące: 3.283,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 3.283,00 

    Prowizja z PZU 3.283,00 

 80132   Szkoły artystyczne 325,00 

   dochody bieżące: 325,00 

  0690  Wpływy z różnych opłat 325,00 

  
 

 Opłaty za wypożyczenie instrumentów dla uczniów szkoły 

muzycznej w Niwiskach 
325,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 611.289,00   
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2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 441.796,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 402.895,00 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 38.901,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 2.000,00 

    wydatki majątkowe: 2.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000,00 

    Utwardzenie placu koło remizy OSP w Siedlance 2.000,00 

801    Oświata i wychowanie 429.796,00 

 80101   Szkoły podstawowe 26.901,00 

    wydatki majątkowe: 26.901,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 

   Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację zaplecza 

stołówkowo-świetlicowego przy szkole podstawowej w 

Niwiskach 

3.500,00 

   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23.401,00 

  

zakupy 

inwestycyjne 

 
Wyposażenie nowowybudowanych sal lekcyjnych w szkole 

podstawowej w Siedlance 
744,00 

  
 

Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w 

Siedlance 
22.657,00 

 80132   Szkoły artystyczne 402.895,00 

    wydatki bieżące: 402.895,00 

    wynagrodzenia i pochodne 402.895,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402.895,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000,00 

    wydatki majątkowe: 10.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 

  inwestycje  Zakup gruntu pod pompownię ścieków w Kosowach 10.000,00 

    Razem zmniejszenia 441.796,00 

 

3.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1.053.085,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 858.164,00 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 194.921,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

010    Rolnictwo i łowiectwo 2.000,00 

 01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.000,00 

    wydatki bieżące: 2.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 

  

 zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu dla mieszkańców 2.000,00 

700    Gospodarka mieszkaniowa 65.000,00 

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65.000,00 

    wydatki bieżące: 65.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 65.000,00 

  wydatki 4300 Zakup pozostałych usług 65.000,00 
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  związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

 

Usunięcie drzew (wycinka) oraz przetarcie 65.000,00 

750    Administracja publiczna 21.200,00 

 75023   Urzędy gmin 15.000,00 

    wydatki majątkowe: 15.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 

  inwestycje  Zakup pieca do centralnego ogrzewania 15.000,00 

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.200,00 

    wydatki bieżące: 6.200,00 

    wynagrodzenia i pochodne 6.200,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.200,00 

  
 Opracowanie tekstu do książki o miejscowości Hucina 6.200,00 

801    Oświata i wychowanie 932.885,00 

 80101   Szkoły podstawowe 270.778,00 

    wydatki bieżące: 186.357,00 

    dotacje 50.609,00 

 

 

dotacje 

2590 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 

oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

50.609,00 

 
 

 
dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie 

prowadzonej przez Stowarzyszenie 
30.115,00 

 

 

 

dotacja na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do 

pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich dla szkoły podstawowej w 

Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie 

10.494,00 

 

 

 

dotacja na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do 

świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej w Hucinie 

prowadzonej przez Stowarzyszenie 

10.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 51.391,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51.391,00 

 
 

 Szkoła podstawowa Niwiska 8.975,00 

    Szkoła podstawowa Hucisko 7.234,00 

    Szkoła podstawowa Trześń 7.639,00 

    Szkoła podstawowa Siedlanka 8.410,00 

    Szkoła podstawowa  Kosowy 7.211,00 

    Szkoła podstawowa Przyłęk 11.922,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 84.357,00 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62.810,00 

 

 

 

zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do 

pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich dla szkoły podstawowej w 

Niwiskach 

6.760,00 

 

 

 

zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do 

pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich dla szkoły podstawowej w 

Trześni 

7.128,00 

 

 

 

zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do 

pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich dla szkoły podstawowej w 

Hucisku 

9.090,00 

 

 

 

zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do 

pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich dla szkoły podstawowej w 

Siedlance 

9.630,00 

 

 

 

zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do 

pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich dla szkoły podstawowej w 

Przyłęku 

6.898,00 

 
 

 
zakup sprzętu szkolnego do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Przyłęku 
4.388,00 

 
 

 
zakup sprzętu szkolnego do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Trześni  
7.460,00 

 
 

 
zakup sprzętu szkolnego do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Kosowach 
3.956,00 

 
 

 
zakup sprzętu szkolnego do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Siedlance  
7.500,00 
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  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.646,00 

 
 

 
Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Przyłęku 
4.612,00 

 
 

 
Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Trześni 
2.540,00 

 
  Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Kosowach 
5.994,00 

 
  Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej przy szkole 

podstawowej w Siedlance 
2.500,00 

  4260 Zakup energii 5.901,00 

   Szkoła podstawowa w Niwiskach 5.901,00 

    wydatki majątkowe: 84.421,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.421,00 

 
  Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w szkole 

podstawowej w Hucinie 
14.000,00 

   Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Siedlance 6.421,00 

 
  Budowa ścianek działowych w salach lekcyjnych w szkole 

podstawowej w Siedlance 
4.000,00 

   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 

 
 

zakupy 

inwestycyjne 

 Wyposażenie nowowybudowanych sal lekcyjnych w szkole 

podstawowej w Siedlance 
20.000,00 

 
  Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w 

Siedlance 
40.000,00 

 80110   Gimnazja 136.500,00 

    wydatki bieżące: 136.500,00 

    wynagrodzenia i pochodne 55.000,00 

 

 wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 81.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 

   Zakup okien 25.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 56.500,00 

   Wykonanie ocieplenia i okuć przy kominach   56.500,00 

 80132   Szkoły artystyczne 440.107,00 

    wydatki bieżące: 440.107,00 

    wynagrodzenia i pochodne 439.782,00 

 

 wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 439.782,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 325,00 

 

 wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 325,00 

 80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85.500,00 

    wydatki majątkowe: 85.500,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85.500,00 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację zaplecza 

stołówkowo-świetlicowego przy szkole podstawowej w 

Niwiskach 

79.500,00 

    Modernizacja szkoły podstawowej Hucisko 6.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000,00 

    wydatki majątkowe: 5.000,00 

    dotacje 5.000,00 

  

dotacje 
6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorządowych zakładów budżetowych 

5.000,00 

   Zakup dmuchawy kanałowej 5.000,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00 
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 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000,00 

    wydatki bieżące: 20.000,00 

    dotacja podmiotowa 20.000,00 

  
dotacje 2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 
20.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 7.000,00 

 92601   Obiekty sportowe 5.000,00 

    wydatki majątkowe: 5.000,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 

   ogrodzenie stadionu w Niwiskach 5.000,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000,00 

    wydatki bieżące: 2.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 500,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

  

 
turniej „Mikołajkowy” w piłce siatkowej organizowany przez 

Wójta Gminy 
2.000,00 

    Razem zwiększenia 1.053.085,00 

 

 

§ 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 II/16/2014 

                               z dnia 4 grudnia 2014 rok 

 

 

 

 

 

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska 

w 2014 roku 

 

 

 

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł. 

podmiotowa przedmiotowa celowa 

I. Zwiększenie 

I. Jednostki sektora finansów publicznych 

900 90001 Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach   5.000,00 

Suma   5.000,00 

 

II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych    

II. Zwiększenie 

801 80101 
Stowarzyszenie „Kraina Radości” w 

Hucinie 
 50.609,00 

 

Suma  50.609,00  

 


