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Projekt 

 

Uchwała Nr XL/…./2017 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 26 października 2017 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2017 rok. 

 

 

 

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

gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) 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 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870 z późn.zm.) 

 

Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe na 2017 rok o kwotę 161.055,52 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 5.055,52 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 156.000,00 zł 

 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

801    Oświata i wychowanie 5.055,52 

 80195   Pozostała działalność 5.055,52 

   dochody bieżące: 5.055,52 

  

2007 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205 

4.523,96 

  

2009 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205 

531,56 

    Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój” 5.055,52 

926    Kultura fizyczna i sport 156.000,00 

 92601   Obiekty sportowe 156.000,00 

   dochody majątkowe: 156.000,00 

  

6260 

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

156.000,00 

  
 

 Dotacja na Budowę budynku szatni sportowej wraz z 

infrastrukturą techniczną w Siedlance  
156.000,00 

    Razem zwiększenia 161.055,52 

 

 

2. Zmniejsza się dochody budżetowe na 2017 rok o kwotę 380.094,76 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 5.055,52 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 375.039,24 zł. 
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Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    II. Zmniejszenia  

758    Różne rozliczenia 375.039,24 

 
75863 

  Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 
375.039,24 

   dochody majątkowe: 375.039,24 

  

6257 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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

ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

375.039,24 

    Dotacja celowe na rozbudowę i przebudowę części budynku 

Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z 

zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w 

ramach perspektywy finansowej 2014 -2020 

375.039,24 

801    Oświata i wychowanie 5.055,52 

 80195   Pozostała działalność 5.055,52 

   dochody bieżące: 5.055,52 

  

2057 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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

3 pkt 5 lit. a i b ustawy  lub płatności  w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

4.523,96 

  

2059 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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

3 pkt 5 lit. a i b ustawy  lub płatności  w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

531,56 

    Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój” 5.055,52 

    Razem zmniejszenia 380.094,76 

 

 

3.  Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2017 rok o kwotę 2.061.508,30 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę – 11.099,52 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę- 2.050.408,78 zł 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

                                                        I. Zmniejszenia  

010    Rolnictwo i łowiectwo 6.757,30 

 01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.757,30 

    wydatki majątkowe: 6.757,30 

  

dotacje 

6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorządowych zakładów budżetowych 

6.757,30 

  

 

Dotacja na modernizację i sterowania pracą przepompowni wody 

w Niwiskach i wykonanie nowego systemu sterowania pracą 

studni głębinowych i napełniania zbiorników na wodę w 

przepompowni wody w Niwiskach  

 

6.757,30 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.044,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 6.044,00 

    wydatki bieżące: 6.044,00 

   

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.044,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.044,00 

   Zakup umundurowania, sprzętu p.poż. dla OSP Zapole (Fundusz 

Sołecki Zapole) 
3.000,00 



3 

 

  zadań 

statutowych 

 Zakup materiałów, ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo 

Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska) 
3.044,00 

758    Różne rozliczenia 375.039,24 

 
75863 

  Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 
375.039,24 

    wydatki majątkowe: 375.039,24 

  

inwestycje 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375.039,24 

   „rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w 

Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z 

wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 

2014 – 2020”. 

375.039,24 

801    Oświata i wychowanie 5.055,52 

 80195   Pozostała działalność 5.055,52 

    wydatki bieżące: 5.055,52 

   
 

Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój”- dotacja dla 

Partnera projektu Gminy Majdan Królewski 
5.055,52 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.055,52 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4.523,97 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 531,55 

  
 

Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój”- Gmina 

Niwiska – Beneficjent Projektu 
5.055,52 

    Szkoła podstawowa Niwiska 5.055,52 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.391 856,24 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.391 856,24 

    wydatki majątkowe: 1.391 856,24 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.391 856,24 

  inwestycje  Budowa sieci kanalizacyjnej Hucisko-Zapole  1.391 856,24 

926    Kultura fizyczna i sport 276.756,00 

 92601   Obiekty sportowe 276.756,00 

    wydatki majątkowe: 276.756,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276.756,00 

  
 

Budowa Budynku szatni sportowej wraz infrastrukturą techniczną  

w Siedlance 
276.756,00 

    Razem zmniejszenia 2.061.508,30 

 

 

4. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2017 rok o kwotę 1.842.469,06 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące – 5.055,52 zł., 

b) wydatki majątkowe – 1.837.413,54 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II.Zwiększenia  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.044,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 6.044,00 

    wydatki majątkowe: 6.044,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.044,00 

   Dostawa i montaż drzwi garażowych remizy OSP Zapole 

(Fundusz Sołecki Zapole) 
3.000,00 

   Dostawa i montaż drzwi garażowych remizy OSP Niwiska 

(Fundusz Sołecki Niwiska) 
3.044,00 

801    Oświata i wychowanie 255.055,52 

 80101   Szkoły podstawowe 250.000,00 

    wydatki majątkowe: 250.000,00 

  inwestycje 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,00 
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§ 2. Zmniejszenie i zwiększenie dotacji zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie 250.000,00 

 80195   Pozostała działalność 5.055,52 

    wydatki bieżące: 5.055,52 

    dotacje 5.055,52 

  

dotacje 

 

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, z wyłączeniem wydatków 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

4.523,96 

  

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, z wyłączeniem wydatków 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

531,56 

   Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój”- dotacja dla 

Partnera projektu ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o. o. 
5.055,52 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.148.613,54 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.148.613,54 

    wydatki majątkowe: 1.148.613,54 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.141.856,24 

  

6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorządowych zakładów budżetowych 

6.757,30 

   Dotacja dla ZUK na zakup dmuchawy powietrza przeznaczonej 

do gminnej oczyszczalni ścieków w Trześni 
6.757,30 

   Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i 

Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w 

Niwiskach  

1.141.856,24 

926    Kultura fizyczna i sport 432.756,00 

 92601   Obiekty sportowe 432.756,00 

    wydatki majątkowe: 432.756,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 432.756,00 

   Budowa Budynku szatni sportowej wraz infrastrukturą techniczną  

w Siedlance 
432.756,00 

    Razem zwiększenia 1.842.469,06 



5 

 

                                              

 

                                                Załącznik Nr 1 do uchwały 

Rady Gminy Niwiska Nr XL/……/2017 

                               z dnia 26 października 2017 roku 

 

 

 

 

 

Zwiększenia i zmniejszenia kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska 

w 2017 roku 

 

 

 

 

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł. 

podmiotowa przedmiotowa celowa 
I. Zwiększenia 

I. Jednostki sektora finansów publicznych 

900 90001 Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach   6.757,30 

Suma   6.757,30 

II. Jednostki nienależące do sektora finansów 

publicznych 
   

801 80195 ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.   5.055,52 

Suma   5.055,52 

II. Zmniejszenia 

I. Jednostki sektora finansów publicznych 

010 01010 Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach   6.757,30 

Suma   6.757,30 
 

 

 

 


