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Uchwała Nr V/28/2015 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 26 luty 2015 rok 
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2015 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 2015 rok o kwotę 167.141,00 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 107.141,00 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

600    Transport i łączność 60.000,00 

 60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.000,00 

   dochody majątkowe: 60.000,00 

 
 

6330 
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
60.000,00 

 
   Dotacja na przebudowę drogi gminnej „Hucisko-Pustki” na dz. 

ewid. nr 1145/2 w miejscowości Hucisko 0+000 – 0+ 500,00 
60.000,00 

750    Administracja publiczna 8.400,00 

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.400,00 

   dochody bieżące: 8.400,00 

  

2008 

 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 

8.400,00 

    Środki PROW- zwrot wydatków za 2014 rok- mapa turystyczna 8.400,00 

758    Różne rozliczenia 98.741,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 98.741,00 

   dochody bieżące: 43.181,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 98.741,00 

    zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 98.741,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 167.141,00 

 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 172.625,00 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę  97.864,00 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę  74.761,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zmniejszenia  

758    Różne rozliczenia 97.864,00 

 
75801 

  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
97.864,00 

   dochody bieżące: 97.864,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa 97.864,00 
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926    Kultura fizyczna i sport 74.761,00 

 92601   Obiekty sportowe 74.761,00 

   dochody majątkowe: 74.761,00 

  

6208 

 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 

74.761,00 

    środki PROW jako zwrot wydatków za 2014-szatnia w 

Kosowach,  trybuny przy boisku sportowym w Hucinie i kort 

tenisowy w Trześni 

74.761,00 

                                                                                                                                                        Razem zmniejszenia 172.625,00 

 

3.Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 137.920,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 86.000,00 zł. 

b)wydatki majątkowe o kwotę 51.920,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

600    Transport i łączność 36.000,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 36.000,00 

    wydatki bieżące: 36.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 36.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 

   remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 20.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 

   remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 16.000,00 

801    Oświata i wychowanie 101.920,00 

 80101   Szkoły podstawowe 39.600,00 

    wydatki bieżące: 39.600,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 39.600,00 

  
wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4260 Zakup energii 39.600,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 13.000,00 

   Szkoła podstawowa Hucisko 1.000,00 

   Szkoła podstawowa Siedlanka 20.000,00 

   Szkoła podstawowa Kosowy 2.600,00 

   Szkoła podstawowa Przyłęk 3.000,00 

 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10.400,00 

    wydatki bieżące: 10.400,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.400,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4260 Zakup energii 10.400,00 

   oddział przedszkolny w szkole podstawowej Niwiska 1.000,00 

   oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trześń 4.800,00 

   oddział przedszkolny w szkole podstawowej Siedlanka 4.000,00 

   oddział przedszkolny w szkole podstawowej Przyłęk 600,00 

 80132   Szkoły artystyczne 51.920,00 

    wydatki majątkowe: 51.920,00 

  zakupy 

inwestycyjne 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51.920,00 

    Razem zmniejszenia 137.043,00 

 

4.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 132.436,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 52.436,00 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  
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600    Transport i łączność 96.000,00 

 60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 96.000,00 

    wydatki bieżące: 16.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 16.000,00 

   
Remont drogi gminnej „Przyłęk-Kosowy” na dz. Nr ewid. 84 w 

miejscowości Przyłęk w km 0+200 – 0+500,00 
16.000,00 

    wydatki majątkowe: 80.000,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 

   Przebudowa drogi gminnej „Hucisko-Pustki” na dz. ewid. nr 

1145/2 w miejscowości Hucisko 0+000 – 0+ 500,00 
80.000,00 

750    Administracja publiczna 36.436,00 

 75023   Urzędy gmin 36.436,00 

    wydatki bieżące: 36.436,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 36.436,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

inwestycyjne 

4300 Zakup usług pozostałych 36.436,00 

   

Usługa Firmy „Deloitte”  36.436,00 

    Razem zwiększenia 132.436,00 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


