
UCHWAŁA NR XV/87/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 20 listopada 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 uzyskaniem ponadplanowych dochodów dokonuje się zmian w budżecie gminy na 
2015 rok jak następuje:
Dział Rozdz N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

Dochody ogółem 502.000,00 567.253,00

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  5.253,00

  a/ dochody bieżące  5.253,00

  - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)  5.253,00

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

502.000,00 60.000,00

  a/ dochody bieżące 502.000,00 60.000,00

  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

500.000,00  

  - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) 1.500,00  

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 15.000,00

  - podatek od czynności cywilno-prawnych  20.000,00

  - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  25.000,00

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  502.000,00

  a/ dochody bieżące  502.000,00

  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw

 500.000,00

  - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)  1.500,00

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat

 500,00

Wydatki ogółem 103.172,00 168.425,00
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630  TURYSTYKA 50.000,00 50.000,00

 63095 Pozostała działalność 50.000,00 50.000,00

  b/wydatki majątkowe 50.000,00 50.000,00

  w tym:   

  ●inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 50.000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  45.000,00

75023 Urzędy gmin  45.000,00

a/wydatki bieżące  45.000,00

w tym:   

●wydatki jednostek budżetowych  45.000,00

  z tego:   

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  45.000,00

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.000,00 5.253,00

 80101 Szkoły podstawowe 30.000,00 1.588,00

  a/wydatki bieżące  1.588,00

  w tym:   

  ●wydatki jednostek budżetowych  1.588,00

  z tego:   

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 1.588,00

 80110 Gimnazja  3.665,00

  a/wydatki bieżące  3.665,00

  w tym:   

  ●wydatki jednostek budżetowych  3.665,00

  z tego:   

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  3.665,00

852  POMOC SPOŁECZNA 3.172,00  

 85202 Domy pomocy społecznej 3.172,00  
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  a/wydatki bieżące 3.172,00  

  w tym:   

  ●wydatki jednostek budżetowych 3.172,00  

  z tego:   

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.172,00  

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  3.172,00

 85415 Pomoc materialna dla uczniów  3.172,00

  a/wydatki bieżące  3.172,00

  w tym:   

  ●wydatki jednostek budżetowych  3.172,00

  z tego:   

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  3.172,00

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  35.000,00

 90002 Gospodarka odpadami  35.000,00

  a/wydatki bieżące  35.000,00

  w tym:   

  ●wydatki jednostek budżetowych  35.000,00

  z tego:   

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  35.000,00

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.000,00 30.000,00

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  30.000,00

  a/wydatki bieżące  30.000,00

  w tym:   

  ●dotacje na zadania bieżące  30.000,00

 92195 Pozostała działalność   

  a/wydatki bieżące 20.000,00  

  w tym:   

  ●wydatki jednostek budżetowych 20.000,00  

  z tego:   
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  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00  

§ 2. W związku z dokonaną zmianą w/w uchwały dokonuje się zmian  w załączniku Nr 6 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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