
UCHWAŁA NR X/73/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51,57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art.212, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 
26 lipca 2013 roku o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
u c h w a l a , co następuje :

§ 1. W związku z otrzymanymi środkami finansowymi dokonuje się zwiększenia w budżecie gminy 
na 2015 rok jak następuje:

Dział Rozdz N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

Dochody ogółem 103.994,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 103.994,00

b/ dochody majątkowe 103.994,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

103.994,00

- „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m.Wapiennik, gmina 
Lipie”

103.994,00

Wydatki ogółem 200.000,00 303.994,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40.000,00

b/wydatki majątkowe 40.000,00

w tym:
●inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00
- dokumentacja -  kanalizacja Albertów 40.000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00

b/wydatki majątkowe 200.000,00

w tym:
●inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00
- dotacja dla powiatu kłobuckiego na zad. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2000S Parzymiechy -Giętkowizna od km 0+000 do km 
2+605-granica powiatu”

200.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 30.000,00

a/ wydatki bieżące 30.000,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 30.000,00

z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00

60017 Drogi wewnętrzne 233.994,00

b/wydatki majątkowe 233.994,00

w tym:
●inwestycje i zakupy inwestycyjne 233.994,00
- „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m.Wapiennik, gmina 
Lipie”

233.994,00
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§ 2. W związku z dokonaną zmianą w/w uchwały dokonuje się zmian w wykazie zadań 
inwestycyjnych na rok 2015 ujętych w załączniku Nr 8 oraz w załączniku Nr 6 Plan dotacji na rok 
2015 Uchwały Nr II/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2015 oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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