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Uchwała Nr XLV325/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 22 wrzesień 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 55.027,00 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 55.027,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

750    Administracja publiczna 4.846,00 

 75023   Urzędy gmin 4.846,00 

   dochody bieżące: 4.846,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 4.846,00 

    Odszkodowanie TUW dla urzędu gminy 4.846,00 

758    Różne rozliczenia 43.181,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 43.181,00 

   dochody bieżące: 43.181,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 43.181,00 

    zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 43.181,00 

852    Pomoc społeczna 7.000,00 

 

85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

7.000,00 

   dochody bieżące: 7.000,00 

  

0900 

 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

5.000,00 

  

2910 

 Wpływy ze zwrotów dotacji  oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 

art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

2.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 55.027,00 

 

 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 4.000,00 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł. 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zmniejszenia  

852    Pomoc społeczna 4.000,00 

 
85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
4.000,00 
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ubezpieczenia społecznego 

   dochody bieżące: 4.000,00 

  0920  Pozostałe odsetki 4.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zmniejszenia 4.000,00 

 

 

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 94.300,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 39.300,00 zł. 

b)wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

801    Oświata i wychowanie 82.800,00 

 80110   Gimnazja 405,00 

    wydatki bieżące: 405,00 

    wynagrodzenia i pochodne 405,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 405,00 

   
Realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” 405,00 

 80113   Dowożenie uczniów do szkół 50.000,00 

    wydatki majątkowe: 50.000,00 

   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 

  zakupy 

inwestycyjne 

 
Zakup autobusu do dowożenia uczniów 50.000,00 

 80132   Szkoły artystyczne 28.895,00 

    wydatki bieżące: 28.895,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.895,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.895,00 

 80178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.500,00 

    wydatki bieżące: 3.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4270 Zakup usług remontowych 3.500,00 

  

 Szkoła podstawowa w Niwiskach 3.500,00 

852    Pomoc społeczna 4.000,00 

 

85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

4.000,00 

    wydatki bieżące: 4.000,00 

    zadania z zakresu administracji rządowej 4.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4580 Pozostałe odsetki 4.000,00 

  

 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 4.000,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.500,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.500,00 

    wydatki bieżące: 1.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

 
 

 organizacja imprezy integracyjnej celem pobudzenia aktywności 

obywatelskiej we wsi Siedlanka (Fundusz Sołecki Siedlanka) 1.500,00 



 

 

3 

3 

statutowych 

    wydatki majątkowe: 5.000,00 

  

inwestycje 

6050 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 1.000,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.000,00 

    wydatki bieżące: 1.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 1.000,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

   
impreza integracyjna sportowa (Fundusz Sołecki Hucisko) 1.000,00 

    Razem zmniejszenia 94.300,00 

4.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 145.327,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 95.427zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 49.900,00 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

750    Administracja publiczna 20.780,00 

 75023   Urzędy gmin 20.780,00 

    wydatki bieżące: 20.780,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.780,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

inwestycyjne 

4300 Zakup usług pozostałych 20.780,00 

   w tym:  

   

Usługa Firmy „Deloitte”  15.934,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500,00 

 75412   Ochotnicze straże pożarne 6.500,00 

    wydatki majątkowe: 6.500,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.500,00 

   ogrodzenie placu koło remizy OSP w Hucinie wraz z 

zagospodarowaniem terenu 
5.000,00 

   utwardzenie placu koło remizy OSP w Siedlance – zakup 

krawężników (Fundusz Sołecki w Siedlance) 
1.500,00 

801    Oświata i wychowanie 106.642,00 

 80101   Szkoły podstawowe 53.500,00 

    wydatki bieżące: 50.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 

   
Ułożenie kostki na placu szkolnym w Hucisku 50.000,00 

    wydatki majątkowe: 3.500,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 

   Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację zaplecza 

stołówkowo-świetlicowego przy szkole podstawowej w 

Niwiskach 

3.500,00 

 80110   Gimnazja 405,00 

    wydatki bieżące: 405,00 

    wynagrodzenia i pochodne 405,00 

  
wynagrodzeni

a i pochodne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00 

   Realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” 405,00 

 80132   Szkoły artystyczne 52.737,00 

    wydatki bieżące: 23.842,00 

    świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 
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  świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.600,00 

    wynagrodzenia i pochodne 7.682,00 

  
wynagrodzeni

a i pochodne 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.942,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 440,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.560,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.060,00 

  

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.500,00 

    wydatki majątkowe: 28.895,00 

  zakupy 

inwestycyjne 
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.895,00 

    Zakup instrumentów muzycznych stanowiących środki trwałe 28.895,00 

852    Pomoc społeczna 7.000,00 

 

85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

7.000,00 

    wydatki bieżące: 7.000,00 

    zadania z zakresu administracji rządowej 7.000,00 

    dotacje 2.000,00 

  

dotacje 2910 

Zwrot dotacji  oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

2.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4560 

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

5.000,00 

854    Edukacyjna opieka wychowawcza 3.400,00 

 85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.400,00 

    wydatki bieżące: 3.400,00 

    świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 

  świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych 

3240 Stypendia dla uczniów 3.400,00 

   
Wypłata stypendiów-wkład własny budżetu gminy 3.400,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000,00 

    wydatki majątkowe: 1.000,00 

  

inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000,00 

   wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę estrady 

wolnostojącej (Fundusz Sołecki Hucisko) 
1.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 5,00 

 92601   Obiekty sportowe 5,00 

    wydatki majątkowe: 5,00 

  
inwestycje 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5,00 

   budowa kortu tenisowego w Trześni 5,00 

    Razem zwiększenia 145.327,00 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


