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Uchwała Nr VI/35/2015 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 26 marzec 2015 rok 
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2015 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 2015 rok o kwotę 398.027,00 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę 323.266,00 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę 74.761,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 

    I. Zwiększenia  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 487,00 

 75495   Pozostała działalność 487,00 

   dochody bieżące:  

  0830  Wpływy z usług 487,00 

    Promocja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na konkursie 

„Wiedzy pożarniczej” 
487,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 307.779,00 

 90002   Gospodarka odpadami 307.779,00 

   dochody bieżące:  

  
0490  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
307.779,00 

    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 307.779,00 

926    Kultura fizyczna i sport 89.761,00 

 92601   Obiekty sportowe 74.761,00 

   dochody majątkowe: 74.761,00 

  

6208 

 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 

74.761,00 

    środki PROW jako zwrot wydatków za 2014-szatnia w 

Kosowach,  trybuny przy boisku sportowym w Hucinie i kort 

tenisowy w Trześni 

74.761,00 

 92695   Pozostała działalność 15.000,00 

   dochody bieżące: 15.000,00 

  

 2440 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

15.000,00 

  
 

 dotacja  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na 

realizację projektu  „Powszechna nauka pływania” 
15.000,00 

                                                                                                                                                        Razem zwiększenia 398.027,00 

 

 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 382.540,00 zł., z tego: 

a) dochody bieżące o kwotę  307.779,00 zł., 

b) dochody majątkowe o kwotę  74.761,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz. § 
 

Treść Kwota w zł. 
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    I. Zmniejszenia  

756 

   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

307.779,00 

 
75618 

  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
307.779,00 

   dochody bieżące: 307.779,00 

  
0490  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
307.779,00 

926    Kultura fizyczna i sport 74.761,00 

 92601   Obiekty sportowe 74.761,00 

   dochody majątkowe: 74.761,00 

  

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 

74.761,00 

    środki PROW jako zwrot wydatków za 2014-szatnia w 

Kosowach,  trybuny przy boisku sportowym w Hucinie i kort 

tenisowy w Trześni 

74.761,00 

                                                                                                                                                        Razem zmniejszenia 382.540,00 

 

 

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 12.500,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł. 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    I. Zmniejszenia  

801    Oświata i wychowanie 10.000,00 

 80110   Gimnazja 10.000,00 

    wydatki majątkowe: 10.000,00 

  zakupy 

inwestycyjne 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 

   zakup komputerów 10.000,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.500,00 

 
90019 

  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
2.500,00 

    wydatki bieżące: 2.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 

    Razem zmniejszenia 12.500,00 

 

 

4. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 365.562,00 zł., z tego: 

a) wydatki bieżące o kwotę 53.600,00 zł., 

b) wydatki majątkowe o kwotę 311.962,00 zł. 

 

 

Dział Rozdz.  § Nazwa Kwota w  zł. 

    II. Zwiększenia  

600    Transport i łączność 13.837,00 

 60016   Drogi publiczne gminne 13.837,00 

    wydatki majątkowe: 13.837,00 

  

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,00 

   Modernizacja rowu przy drodze gminnej w Trześni 12.000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

   Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminną 

Leszcze-Poręby 
1.837,00 

750    Administracja publiczna 7.000,00 

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00 
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    wydatki bieżące: 7.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

inwestycyjne 

4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 

   

Wydanie książki o miejscowości Hucina  7.000,00 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 

 75495   Pozostała działalność 600,00 

    wydatki bieżące: 600,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  600,00 

   
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolski Turniej  

wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” 
600,00 

801    Oświata i wychowanie 277.625,00 

 80101   Szkoły podstawowe 18.000,00 

    wydatki majątkowe: 18.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000,00 

  inwestycje  Modernizacja tarasu przy szkole podstawowej w Niwiskach 18.000,00 

 80110   Gimnazja 10.000,00 

    wydatki majątkowe: 10.000,00 

  zakupy 

inwestycyjne 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 

    zakup serwera 10.000,00 

 80132   Szkoły artystyczne 249.625,00 

    wydatki majątkowe: 249.625,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249.625,00 

  inwestycje  Rozbudowa i przebudowa budynku pod szkołę muzyczną 249.625,00 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.500,00 

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 17.000,00 

    wydatki majątkowe: 17.000,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000,00 

  

inwestycje 

 Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego 

Huta Przedborska-Leszcze 
5.000,00 

   Modernizacja oświetleni  ulicznych na terenie gminy 12.000,00 

 
90019 

  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
2.500,00 

    wydatki bieżące: 2.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.500,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 

   

Wydatki na usuwanie azbestu 2.500,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23.500,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23.500,00 

    wydatki bieżące: 20.000,00 

    dotacja podmiotowa 20.000,00 

  dotacja 

podmiotowa  
2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 
20.000,00 

    wydatki majątkowe: 3.500,00 

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 

  
inwestycje 

 Wykonanie instalacji elektrycznej na stałej podłodze z 

zadaszeniem w Kosowach 
3.500,00 

926    Kultura fizyczna i sport 23.500,00 

 92601   Obiekty sportowe 3.500,00 

    wydatki bieżące: 3.500,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.500,00 

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3.500,00 
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  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

 

Zakup wyposażenia do szatni sportowej w Kosowach 3.500,00 

 92695   Pozostała działalność  20.000,00 

    wydatki bieżące: 20.000,00 

    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.000,00 

  wydatki 

związane z 

realizacją ich 

zadań 

statutowych 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 19.000,00 

   Remonty istniejących na terenie gminy placów zabaw 5.000,00 

   realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka 

pływania” ze środków Ministerstwa 
15.000,00 

    Razem zwiększenia 365.562,00 

 

 

 

§ 2. 1.Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2015 rok do wysokości 833.010,00 zł. 

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 337.575,00 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 337.575,00 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 337.575,00 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 337.575,00 zł. 

 

 

 Przychody  

§ Treść Kwota w zł. 

 I. Zwiększenia  

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

ustawy 
337.575,00 

 Razem zwiększenia 337.575,00 

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


