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Uchwała Nr XLI/290/2014 

Rady Gminy Niwiska 
z dnia 25 marca 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 357.484,50  zł, z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 155.574,50 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 201.910,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

600    Transport i łączność 80.000,00 

 60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80.000,00 

   dochody majątkowe: 80.000,00 

  
6330 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
80.000,00 

    Dotacja  na przebudowę drogi gminnej Kosowy-Ługnica  80.000,00 

756 

   Dochody  od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

6.200,00 

 
75618 

  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
6.200,00 

   dochody bieżące: 6.200,00 

  0460  Wplywy z opłaty eksploatacyjnej 6.200,00 

758    Różne rozliczenia 89.252,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 89.252,00 

   dochody bieżące: 39.252,00 

  0690  Wplywy z różnych opłat 5.072,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 34.180,00 

    Opłata pogwarancyjna 5.072,00 

    zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 34.180,00 

   dochody majątkowe: 50.000,00 

  
6680 

 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
50.000,00 

    Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające -

budowa kortu tenisowego w Trześni 
50.000,00 

801    Oświata i wychowanie 182.032,50 

 80101   Szkoły podstawowe 2.000,00 

   dochody bieżące: 2.000,00 

  0830  Wplywy z usług 2.000,00 

    Szkoła podstawowa w Niwiskach 2.000,00 

 80103   Oddziały przedszkolne przy 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 

15.393,38 
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budżetu środków europejskich 

  

 

 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 

 80104   Przedszkola 1.000,00 

   dochody bieżące: 1.000,00 

  

2310 

 Dotacje celowe trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

1.000,00 

    Zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaka z innej gminy 1.000,00 

 80110   Gimnazja 1.500,00 

   dochody bieżące: 1.500,00 

  

0750 

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

1.500,00 

 80113   Dowożenie uczniów do szkół 3.000,00 

   dochody bieżące: 3.000,00 

  

2310 

 Dotacje celowe trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

3.000,00 

    Zwrot kosztów dojazdu uczniów z innej gminy 3.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 357.484,50 

 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 96.489,00 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 96.489,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    II. Zmniejszenia  

758    Różne rozliczenia 96.489,00 

 
75801 

  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
96.489,00 

   dochody bieżące: 96.489,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa 96.489,00 

    Razem zmniejszenia  96.489,00 

 

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 92.111,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 92.111,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

600    Transport i łączność 4.000,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 4.000,00 

    wydatki majątkowe: 4.000,00 

  inwestycje 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,00 
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   Modernizacja drogi gminnej Hucina-Górka  4.000,00 

801    Oświata i wychowanie 88.111,00 

 80101   Szkoły podstawowe 5.000,00 

    wydatki bieżące: 5.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 5.000,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000,00 

   Szkoła podstawowa w Kosowach 
5.000,00 

 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83.111,00 

    wydatki bieżące: 83.111,00 

    wynagrodzenia i pochodne 83.111,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.111,00 

   
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach 83.111,00 

    Razem zmniejszenia 92.111,00     

4.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 784.085,50 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 407.449,50 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 376.636,00 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

600    Transport i łączność 109.827,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 7.327,00 

    wydatki majątkowe: 7.327,00 

   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.327,00 

    Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminną 

Kosowy-Góra 
2.311,00 

    Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminną do 

ujęcia wody w Przyłęku 
5.016,00 

 60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 102.500,00 

    wydatki majątkowe: 102.500,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102.500,00 

   Przebudowa drogi gminnej Kosowy-Ługnica 102.500,00 

750    Administracja publiczna 12.615,00 

 75023   Urzędy gmin 12.615,00 

    wydatki bieżące: 12.615,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.615,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup pozostałych usług 12.615,00 

   

Usługa firmy „Deloitte” 12.615,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90.000,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 90.000,00 

    wydatki majątkowe: 90.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000,00 

    Termomodernizacja elewacji na budynku OSP w Hucisku 30.000,00 

    Utwardzenie placu koło remizy OSP w Siedlance 60.000,00 

801    Oświata i wychowanie 487.643,50 

 80101   Szkoły podstawowe 55.051,00 

    wydatki bieżące: 55.051,00 

    wynagrodzenia i pochodne 55.051,00 

  

wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.031,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.891,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.129,00 

   z tego:  

   Szkoła podstawowa Trześń 7.758,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 18.391,00 

   Szkoła podstawowa Kosowy 7.131,00 
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   Szkoła podstawowa Siedlanka 13.985,00 

   Szkoła podstawowa Hucisko 3.152,00 

   Szkoła podstawowa Przyłęk 4.634,00 

 80103   Oddziały przedszkolne przy 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 

 

 

 

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 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 

4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 

 

 

 Szkoła podstawowa w Kosowach 5.000,00 

 80110   Gimnazja 28.060,00 

    wydatki bieżące: 28.060,00 

    wynagrodzenia i pochodne 28.060,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.453,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4032,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 575,00 

 80132   Szkoły artystyczne 175.000,00 

    wydatki bieżące: 175.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 5.000,00 
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  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 170.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 170.000,00 

   

Zakup instrumentów dla szkoły muzycznej I stopnia w Niwiskach 170.000,00 

 80113   Dowożenie uczniów do szkół 50.000,00 

    wydatki majątkowe: 50.000,00 

  zakupy 

inwestycyjne 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 

   Zakup autobusu do dowożenia uczniów 50.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000,00 

    wydatki majątkowe: 30.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 

    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kosowy 30.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 54.000,00 

 92601   Obiekty sportowe 4.000,00 

    wydatki bieżące: 4.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 

 

 

 Wykonanie elewacji na budynku szatni sportowej w Przyłęku 4.000,00 

    wydatki majątkowe: 50.000,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 

   Budowa kortu tenisowego w Trześni 50.000,00 

    Razem zwiększenia 784.085,50 

 

§ 2. 1.Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2014 rok do wysokości 740.089,00 zł. 

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 447.679,00 zł. zostanie sfinansowany: 

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 447.679,00 zł.  

3. Wprowadza się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 447.679,00 zł.  

4. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wprowadzenia wolnych środków, jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 

wysokości 447.679,00 zł. 

5. Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 16.700,00 zł. 
 

 Przychody  

§ Treść Kwota w zł. 

 I.Zwiększenia  

950 
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 

ustawy 
447.679,00 

 Razem zwiększenia 447.679,00 

   

 II. Zmniejszenia  

952 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym 
16.700,00 

 Razem zmniejszenia 16.700,00 

 

 
§ 3. Zmniejsza się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek o kwotę  16.700,00 zł. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady Gminy  
(-)mgr inż. Wacław Pogoda 

 


