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Uchwała Nr III/17/2014 

Rady Gminy Niwiska 
z dnia 30 grudnia 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 / 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 47.708,00  zł, z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 47.708,00 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 

2.600,00 

 
75618 

  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
2.600,00 

   dochody bieżące: 2.600,00 

  
0490 

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
2.600,00 

    Opłata za zajecie pasa drogowego 2.600,00 

758    Różne rozliczenia 32.699,00 

 
75802 

  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
32.699,00 

   dochody bieżące: 32.699,00 

  2750  Środki na uzupełnienie dochodów gmin  32.699,00 

852    Pomoc społeczna 2.409,00 

 

85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2.409,00 

   dochody bieżące: 2.409,00 

  

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 

759,00 

  

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  

1.650,00 

    zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych 2.409,00 

926    Kultura fizyczna i sport 10.000,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000,00 

   dochody bieżące: 10.000,00 

  

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 

10.000,00 

    Środki PROW na realizację operacji „Rywalizuj sportowo” 10.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 47.708,00 

 

 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 10.477,00 zł.., z tego: 

a) dochody majątkowe o kwotę 10.477 zł. 
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Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    II. Zmniejszenia  

600    Transport i łączność 10.477,00 

 60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.477,00 

   dochody majątkowe: 10.477,00 

  
6330 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
10.477,00 

  
 

 Dotacja  na przebudowę drogi gminnej Wola Domatkowska-

Hucisko-Pustki-Leszcze  
5.225,00 

  
 

 Dotacja  na przebudowę drogi gminnej Niwiska-Cegielnisko w 

Niwiskach 
5.252,00 

    Razem zmniejszenia  10.477,00 

 

 

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 90.000,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 90.00,00 zł., 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

750    Administracja publiczna 19.000,00 

 75023   Urzędy gmin 19.000,00 

    wydatki bieżące: 19.000,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

 wynagrodzenia i pochodne 19.000,00 

  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000,00 

801    Oświata i wychowanie 61.000,00 

 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51.000,00 

    wydatki bieżące: 51.000,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

 wynagrodzenia i pochodne 51.000,00 

  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51.000,00 

    Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Kosowy 18.000,00 

    Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trześń 18.000,00 

    Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Siedlanka 15.000,00 

 80110   Gimnazja 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 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

  

 Wykonanie ocieplenia i okuć przy kominach   10.000,00 

926    Kultura fizyczna i sport 10.000,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej  10.000,00 

    wydatki bieżące: 10.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 4.476,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.476,00 

   środki własne na realizację małego projektu z zakresu sportu 

masowego „Sportowe lato w Gminie Niwiska” 
4.476,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.524,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.428,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.096,00 

   środki własne na realizację małego projektu z zakresu sportu 

masowego „Sportowe lato w Gminie Niwiska” 5.524,00 

    Razem zmniejszenia 90.000,00     
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4.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 127.231,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 35.231 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 92.000,00 zł. 

 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

801    Oświata i wychowanie 96.125,00 

 80110   Gimnazja 1.303,00 

    wydatki bieżące: 1.303,00 

    wynagrodzenia i pochodne 1.303,00 

  
wynagrodze

nia i 

pochodne 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 905,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 44,00 

   Realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” 1.303,00 

 80113   Dowożenie uczniów do szkół 94.822,00 

    wydatki bieżące: 2.822,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.822,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 2.822,00 

    wydatki majątkowe: 92.000,00 

  
zakupy 

inwestycyjne 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92.000,00 

   Realizacja zadania p.n. „Gmina bez barier komunikacyjnych” – 

zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 
92.000,00 

852    Pomoc społeczna 2.409,00 

 

85212 

  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2.409,00 

    wydatki bieżące: 2.409,00 

  

dotacje 

 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2.409,00 

   dotacje 1.650,00 

  

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 

1.650,00 

   

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 

759,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.697,00 

 90002   Gospodarka odpadami 18.697,00 

    wydatki bieżące: 18.697,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.697,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 18.697,00 

 

 

 
zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 
18.697,00 

926    Kultura fizyczna i sport 10.000,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej  10.000,00 

    wydatki bieżące: 10.000,00 

    wynagrodzenia i pochodne 4.476,00 

  wynagrodze

nia i 

pochodne 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4.476,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.524,00 

  wydatki 

związane z 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4.428,00 

  4307 Zakup usług pozostałych 1.096,00 
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 realizacją ich 

zadań 

statutowych 

 

realizacja małego projektu z zakresu sportu masowego 

„Rywalizuj sportowo”- środki PROW 10.000,00 

    Razem zwiększenia 127.231,00 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1 do uchwały 

                                                      Rady Gminy Niwiska  

                                                              Nr III/17/2014 

                                                     z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 

 

 

 

 

Przychody zmniejszenia 

 

 

Przychody własne zakładu24.500,00 zł. 

 

 

Razem zmniejszenia          24.500,00 zł. 

 

 

 

Wydatki zmniejszenia 

 

Wydatki bieżące   24.500,00 zł. 

 

Razem zmniejszenia24.500,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


