
UCHWAŁA NR XLII/308/2018
RADY GMINY LIPIE

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 2017 r. poz.1875 t.j.) oraz art.212, 235, 236, 237 i 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077 t.j.)

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

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok jak następuje:
Dział Rozdz § N a z w a Zmniejsz. Zwiększ.

Dochody ogółem 1.151.750,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.000,00

a/ dochody bieżące 100.000,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

100.000,00

”Organizacja wydarzenia obchodów 800-lecia Dankowa - Dziedzictwo 
8 wieków„

100.000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.001.750,00
a/ dochody bieżące 1.001.750,00

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

944.445,00

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

55.555,00

Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na 
rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów

1.000.000,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.750,00

926 KULTURA FIZYCZNA 50.000,00
b/ dochody majatkowe 50.000,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

50.000,00

Wydatki ogółem 50.000,00 1.201.750,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00
b/wydatki majątkowe 100.000,00
w tym:
●inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00
- dotacja dla Starostwa powiatowego na zadanie Budowa chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2007 S w m. Lindów

100.000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.000,00 1.001.750,00
80101 Szkoły podstawowe 50.000,00

a/wydatki bieżące 50.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 50.000,00
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z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00

80110 Gimnazja 1.750,00
a/wydatki bieżące 1.750,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 1.750,00
z tego:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.750,00

80195 Pozostała działalność 1.000.000,00
a/wydatki bieżące 1.000.000,00
w tym:
●wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1.000.000,00

"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na 
rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów"

1.000.000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 100.000,00
92601 Obiekty sportowe 100.000,00

b/wydatki majątkowe 100.000,00
w tym:
●inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00
""Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Lindowie„ 100.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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