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Uchwała Nr XLIV/321/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 20 sierpień 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 123.023,49 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 107.843,49 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 18.180,00 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 

3.000,00 

 
75618 

  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
3.000,00 

   dochody bieżące: 3.000,00 

  
0480 

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
3.000,00 

758    Różne rozliczenia 94.375,49 

 
75801 

  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
32.000,00 

   dochody bieżące: 32.000,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa 32.000,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 62.375,49 

   dochody bieżące: 49.195,49 

  0690  Wpływy z różnych opłat 5.107,00 

    opłata pogwarancyjna 5.107,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 30.742,00 

    zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 30.742,00 

  
2030 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
13.346,49 

    Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2013 roku 
13.346,49 

   dochody majątkowe: 13.180,00 

  
6330 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
13.180,00 

    Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2013 roku 
13.180,00 

801    Oświata i wychowanie 20.648,00 

 80101   Szkoły podstawowe 20.648,00 

   dochody bieżące: 20.648,00 

  0830  Wpływy z usług 7.141,00 

    Szkoła podstawowa w Niwiskach 7.141,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 13.507,00 

    Odszkodowanie TUW dla szkoły podstawowej w Hucisku 12.307,00 
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    Odszkodowanie TUW dla szkoły podstawowej w Siedlance 1.200,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,00 

   dochody majątkowe: 5.000,00 

  

6208 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 15 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

5.000,00 

    Dotacja z PROW 5.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 123.023,49 

 

 

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 185.100,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 120.600,00 zł. 

b)wydatki majątkowe o kwotę 64.500,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

600    Transport i łączność 10.000,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 10.000,00 

    wydatki bieżące: 10.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 

   

Remont drogi gminnej Hucisko-Pustki-Leszcze 10.000,00 

801    Oświata i wychowanie 138.000,00 

 80101   Szkoły podstawowe 138.000,00 

    wydatki bieżące: 105.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 105.000,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105.000,00 

   Szkoła podstawowa Trześń 36.000,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 69.000,00 

    wydatki majątkowe: 33.000,00 

  
zakupy 

inwestycyjne 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33.000,00 

   Zakup pierwszego wyposażenia nowobudowanej sali 

gimnastycznej w szkole podstawowej w Siedlance 
33.000,00 

851    Ochrona zdrowia 3.700,00 

 85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.700,00 

    wydatki bieżące: 3.700,00 

   

2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego 

3.000,00 

  

dotacje 

 pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta 

Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wytrzeźwień w 

Rzeszowie 

3.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 700,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.500,00 

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 31.500,00 

    wydatki majątkowe: 31.500,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.500,00 

    Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku wzdłuż drogi 

powiatowej Trześń-Zapole 
7.500,00 

    Budowa oświetlenia ulicznego Kosowy 24.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 1.900,00 
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 92601   Obiekty sportowe 1.900,00 

    wydatki bieżące: 1.900,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.900,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900,00 

   
Zakup materiałów do remontu szatni sportowej w Trześni 

(Fundusz Sołecki Trześń) 
1.900,00 

    Razem zmniejszenia 185.100,00 

3.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 308.123,49 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 273.723,49 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 34.400,00 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

010    Rolnictwo i łowiectwo 500,00 

 01030   Izby rolnicze 500,00 

    wydatki majątkowe: 500,00 

  
dotacje 2850 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 
500,00 

600    Transport i łączność 8.800,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 8.800,00 

    wydatki bieżące: 8.800,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.800,00 

   4300 Zakup usług pozostałych 6.500,00 

    Remont chodnika w Trześni 6.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 

700    Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000,00 

    wydatki bieżące: 24.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.000,00 

   4300 Zakup usług pozostałych 24.000,00 

    Remont pomieszczeń gospodarczych koło remizy OSP w 

Kosowach 
24.000,00 

    wydatki majątkowe: 6.000,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,00 

   Opracowanie dokumentacji projektowej dla istniejących placów 

zabaw znajdujących się na mieniu komunalnym 
6.000,00 

750    Administracja publiczna 11.344,00 

 75023   Urzędy gmin 11.344,00 

    wydatki bieżące: 11.344,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.344,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

inwestycyjne 

4300 Zakup usług pozostałych 11.344,00 

   

Usługa Firmy „Deloitte”  11.344,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.500,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 17.500,00 

    wydatki bieżące: 17.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

4300 Zakup usług pozostałych 17.500,00 

   
Utwardzenie placu koło remizy OSP w Hucisku 17.500,00 
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statutowych 

801    Oświata i wychowanie 202.853,00 

 80101   Szkoły podstawowe 53.648,00 

    wydatki bieżące: 53.648,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 53.648,00 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.648,00 

   Doposażenie szkoły podstawowej w Siedlance oraz bieżące 

utrzymanie 
29.200,00 

   Szkoła podstawowa w Hucisku 7.307,00 

   Utrzymanie szkoły podstawowej w Niwiskach 2.141,00 

  4220 Zakup środków żywności 4.000,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 4.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00 

   Szkoła podstawowa w Hucisku 5.000,00 

   Szkoła podstawowa Niwiska 1.000,00 

   Doposażenie szkoły podstawowej w Siedlance 5.000,00 

 80132   Szkoły artystyczne 12.205,00 

    wydatki bieżące: 12.205,00 

    świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 

  świadczenia 

na rzecz 

osób 

fizycznych 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.200,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.005,00 

  

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.205,00 

  4260 Zakup energii 1.000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.100,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 

 80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 137.000,00 

    wydatki bieżące: 137.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 137.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 137.000,00 

   Szkoła podstawowa w Kosowach 32.000,00 

   Szkoła podstawowa w Niwiskach 69.000,00 

   Szkoła podstawowa w Trześni 36.000,00 

851    Ochrona zdrowia 3.700,00 

 85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.700,00 

    wydatki bieżące: 3.700,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.700,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 

  

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,00 

    wydatki majątkowe: 5.000,00 

  

inwestycje 

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 

   wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy 

OSP w Kosowach 
5.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 28.426,49 

 92601   Obiekty sportowe 1.900,00 

    wydatki bieżące: 5.026,49 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.026,49 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 5.026,49 

   Zagospodarowanie terenu za szatnią sportową w Trześni (Fundusz 

Sołecki) 
1.900,00 

   
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych 3.126,49 
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    wydatki majątkowe: 23.400,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.400,00 

   Budowa trybun na boisku sportowym w Hucinie 23.400,00 

    Razem zwiększenia 308.123,49 

 

§ 2. 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. 
 


