
 

 

1 

1 

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/311/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 24 czerwca 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 323.088,62 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 250.488,62 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 72.600,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

010    Rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 

 01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50.000,00 

   dochody majątkowe: 50.000,00 

 

 

6630 

 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

50.000,00 

 
 

 
 dotacja na przebudowę drogi śródpolnej w Leszczach na dz. o nr 

ewid. Gr. 127 
20.000,00 

 
 

 
 dotacja na przebudowę drogi śródpolnej w Hucinie na dz. O nr 

ewid. Gr.79/2 
30.000,00 

700    Gospodarka mieszkaniowa 4.300,00 

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.300,00 

   dochody bieżące: 4.300,00 

 
 

0470 
 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 
4.300,00 

    wieczyste użytkowanie 4.300,00 

750    Administracja publiczna 27.360,00 

 75023   Urzędy gmin 27.360,00 

   dochody bieżące: 27.360,00 

 

 

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 

26.280,00 

  0830  Wpływy z usług 1.080,00 

    wynajem pomieszczeń urzędu na potrzeby realizacji projektu 26.280,00 

    dowóz uczestników projektu 1.080,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.797,60 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 42.797,60 

   dochody bieżące: 42.797,60 

 

 

2460 

 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

42.797,60 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP w Niwiskach 14.880,80 

 
   Dotacja z WFOŚiGW dla OSP w Leszcze, Zapole, Kosowy, 

Hucina i Przyłęk 
15.000,00 

    Dotacja z WFOŚiGW dla OSP w Siedlance 12.916,80 
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756 

   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

16.000,00 

 

75616 

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

16.000,00 

   dochody bieżące: 16.000,00 

  0310  Podatek od nieruchomości 10.000,00 

  0320  Podatek rolny 6.000,00 

758    Różne rozliczenia 163.177,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 163.177,00 

   dochody bieżące: 140.577,00 

  0690  Wpływy z różnych opłat 6.700,00 

    opłata pogwarancyjna 6.700,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 133.877,00 

    zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 133.877,00 

   dochody majątkowe: 22.600,00 

  
6680 

 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
22.600,00 

    wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy 

OSP w Kosowach 
10.000,00 

    budowa trybun na boisku sportowym w Hucinie 12.600,00 

801    Oświata i wychowanie 13.146,00 

 80101   Szkoły podstawowe 9.500,00 

   dochody bieżące: 9.500,00 

  0830  Wpływy z usług 5.414,00 

    Szkoła podstawowa w Niwiskach 5.414,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 4.086,00 

    Odszkodowanie TUW dla szkoły podstawowej w Przyłęku 4.086,00 

 80104   Przedszkola 1.500,00 

   dochody bieżące: 1.500,00 

  

2310 

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

1.500,00 

    refundacja kosztów dziecka uczęszczającego do przedszkola z 

innej gminy 
1.500,00 

 80110   Gimnazja 1.146,00 

   dochody bieżące: 1.146,00 

  

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 

1.146,00 

    wynajem Sali komputerowej na realizacje projektu 1.146,00 

 80113   Dowożenie uczniów do szkół 1.000,00 

   dochody bieżące: 1.000,00 

  

2310 

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

1.000,00 

    refundacja kosztów dowożenia uczniów z innej gminy 1.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.308,02 

 
90019 

  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
6.308,02 

   dochody bieżące: 6.308,02 

  

2460 

 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

6.308,02 

    Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 6.308,02 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 313.252,62 
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2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 16.500,00 zł, z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 16.500 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. 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 

 75615 

  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

15.000,00 

   dochody bieżące: 15.000,00 

  0310  Podatek od nieruchomości 15.000,00 

852    Pomoc społeczna 1.500,00 

 85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.500,00 

   dochody bieżące: 1.500,00 

  0830  Wpływy z usług 1.500,00 

    Razem zmniejszenia 16.500,00 

 

 

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 266.019,61 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 176.119,00 zł. 

b)wydatki majątkowe o kwotę 89.900,61 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

600    Transport i łączność 15.900,00 

 60014   Drogi publiczne powiatowe 15.900,00 

    wydatki majątkowe: 15.900,00 

  

dotacje 

6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

15.900,00 

   Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 1227R Trześń-Domatków-

Bukowiec-Kupno w miejscowości Trześń w kierunku Zapola 

15.900,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.207,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 10.207,00 

    wydatki bieżące: 10.207,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.207,00 

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.857,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 8.350,00 

   
Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w 

Przyłęku(Fundusz Sołecki Przyłęk) 
8.350,00 

    Utrzymanie jednostek OSP 1.857,00 

801    Oświata i wychowanie 150.912,00 

 80101   Szkoły podstawowe 80.912,00 

    wydatki bieżące: 80.912,00 

    wynagrodzenia i pochodne 80.912,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.912,00 

   Szkoła podstawowa Hucisko 44.000,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 36.912,00 

 80132   Szkoły artystyczne 70.000,00 

    wydatki bieżące: 70.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70.000,00 

  wydatki 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70.000,00 
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  związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

 

Zakup instrumentów dla szkoły muzycznej I stopnia w Niwiskach 70.000,00 

852    Pomoc społeczna 15.000,00 

 

85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

15.000,00 

    wydatki bieżące: 15.000,00 

    zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 15.000,00 

    świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 

   3110 Świadczenia społeczne 15.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74.000,61 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49.000,61 

    wydatki majątkowe: 49.000,61 

  

inwestycje 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49.000,61 

   budowa kanalizacji sanitarnej Przyłęk-Kosowy II etap wraz z 

aktualizacją dokumentacji i nadzorem inwestorskim 
49.000,61 

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 25.000,00 

    wydatki majątkowe: 25.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 

    budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach 25.000,00 

    Razem zmniejszenia 266.019,61 

4.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 572.608,23 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 370.256,62 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 202.351,61 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

010    Rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 

 01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50.000,00 

    wydatki majątkowe: 50.000,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 

   przebudowa drogi śródpolnej w Leszczach na dz. o nr ewid. Gr. 

127 
20.000,00 

    przebudowa drogi śródpolnej w Hucinie na dz. O nr ewid. 

Gr.79/2 
30.000,00 

750    Administracja publiczna 49.401,00 

 75023   Urzędy gmin 49.401,00 

    wydatki bieżące: 49.401,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 49.401,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

inwestycyjne 

4300 Zakup usług pozostałych 49.401,00 

   

Usługa Firmy „Deloitte”  49.401,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52.804,60 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 52.804,60 

    wydatki bieżące: 52.804,60 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 52.804,60 

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51.804,60 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

 biały montaż wc w remizie OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki) 1.500,00 

   roboty na zewnątrz  budynku  remizy OSP w Przyłęku – elewacje, 

schody (poprawa) uporządkowanie terenu, malowanie grzybka 

(Fundusz Sołecki Przyłęk) 

2.650,00 

   zakup materiałów z dotacji WFOŚiGW na zwiększenie potencjału 

technicznego OSP w Niwiskach  
14.880,80 

   zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w 

Hucinie 
7.506,00 
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   zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w 

Kosowach 
918,00 

   zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w 

Trześni 
918,00 

   zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w 

Przyłęku 
6.765,00 

   zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w 

Leszczach 
3.015,00 

   zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w 

Zapolu 
735,00 

   zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w 

Siedlance 
12.916,80 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

   roboty na zewnątrz  budynku  remizy OSP w Przyłęku – elewacje, 

schody (poprawa) uporządkowanie terenu, malowanie grzybka 

(Fundusz Sołecki) 

1.000,00 

801    Oświata i wychowanie 265.006,00 

 80101   Szkoły podstawowe 166.500,00 

    wydatki bieżące: 134.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 134.000,00 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.086,00 

   zakup stroju dla osoby przeprowadzającej dzieci do szkoły w 

Przyłęku (Fundusz Sołecki)- szkoła podstawowa Przyłęk 
500,00 

   zakup drzwi do szkoły podstawowej w Przyłęku 3.586,00 

  4220 Zakup środków żywności 5.414,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 5.414,00 

  4270 Zakup usług remontowych 124.000,00 

   Szkoła podstawowa w Hucisku (klęski żywiołowe) 124.000,00 

   4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

    Szkoła podstawowa w Przyłęku 500,00 

    wydatki majątkowe: 32.500,00 

  
inwestycje 

 budowa parkingu za salą gimnastyczna w Siedlance  32.500,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32.500,00 

 80110   Gimnazja 1.146,00 

    wydatki bieżące: 1.146,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.146,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.146,00 

 80132   Szkoły artystyczne 97.360,00 

    wydatki bieżące: 97.360,00 

    wynagrodzenia i pochodne 70.000,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.800,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.030,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.170,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.360,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 24.260,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.100,00 

   remont pomieszczeń szkoły muzycznej wraz z ekspertyzą 

pożarniczą 
27.360,00 

852    Pomoc społeczna 15.000,00 

 

85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

15.000,00 

    wydatki bieżące: 15.000,00 

    zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 15.000,00 

   4580 Pozostałe odsetki 15.000,00 

    Odsetki od zasiłków dla opiekunów 15.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.209,63 

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55.951,61 
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    wydatki majątkowe: 55.951,61 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.951,61 

   sporządzenie dokumentacji zastępczej do zmiany pozwolenia oraz 

opłata przyłączeniowa pompowni ścieków,  aktualizacja 

dokumentacji i nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji 

sanitarnej Przyłęk-Kosowy II etap 

55.951,61 

 
90019  

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
7.258,02 

    wydatki bieżące: 7.258,02 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.258,02 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 7.258,02 

   

usuwanie azbestu 7.258,02 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36.500,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36.500,00 

    wydatki bieżące: 1.500,00 

    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 

   Zakup karniszy i firanek do świetlicy w Przyłęku (Fundusz 

Sołecki Przyłęk) 
1.500,00 

    wydatki majątkowe: 35.000,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 

   wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy 

OSP w Kosowach 
35.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 40.687,00 

 92601   Obiekty sportowe 34.112,00 

    wydatki bieżące: 5.212,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.212,00 

  
wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 

   zakup pralki do prania strojów sportowych (Fundusz Sołecki 

Przyłęk) 
1.200,00 

   Zakup przenośnej wiaty na sprzęt sportowy w Przyłęku 1.500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.512,00 

   usługi renowacji boiska „Orlik” 1.512,00 

    transport ziemi na boisko sportowe w Przyłęku 1.000,00 

    wydatki majątkowe: 28.900,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.900,00 

   budowa trybun na boisku sportowym w Hucinie 12.600,00 

   budowa kortu tenisowego w Trześni 16.300,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej  3.500,00 

    wydatki bieżące: 3.500,00 

    dotacje 3.500,00 

  

dotacje 
2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
3.500,00 

   Dotacja dla UKS Niwa-sekcja siatkarska dziewcząt 3.500,00 

 92695   Pozostała działalność 3.075,00 

    wydatki bieżące: 3.075,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.075,00 

   4300 Zakup usług pozostałych 3.075,00 

    Przeglądy techniczne placów zabaw z terenu gminy 3.075,00 

    Razem zwiększenia 572.608,23 

 

§ 2. Zwiększenia i zmniejszenia wysokości dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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. 
 


