
UCHWAŁA NR XXI/140/2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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:

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.23.2016 zwiększającą dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie  3.311.825,00zł 
oraz innych zwiększeń i zmniejszeń zachodzących w budżecie dokonuje się zmian w budżecie gminy 
na 2016 rok jak następuje:

Dział Rozdz N a z w a Zmniejsz. Zwiększ.

Dochody ogółem 40.639,00 3.333.425,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 40.639,00

a/ dochody bieżące 40.639,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa 40.639,00

852 POMOC SPOŁECZNA 3.333.425,00
a/ dochody bieżące 3.333.425,00
- 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

21.600,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.311.825,00

Wydatki ogółem 50.539,00 3.343.325,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.639,00

80101 Szkoły podstawowe 40.639,00

a/wydatki bieżące 40.639,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 40.639,00

z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.639,00

852 POMOC SPOŁECZNA 9.900,00 3.343.325,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe
9.900,00 9.900,00

a/wydatki bieżące 9.900,00 9.900,00

w tym:
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.900,00

●wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5

9.900,00

85295 Pozostała działalność 3.333.425,00
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a/wydatki bieżące 3.333.425,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 48.753,00

z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.020,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.733,00

●świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.263.072,00

●wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5

21.600,00

§ 2. W związku z dokonaną zmianą w/w uchwały dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 Plan 
finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 Uchwały Nr VIII/113/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Budżetu Gminy na rok 2016 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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