
UCHWAŁA NR V/41/2019
RADY GMINY LIPIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51,57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) 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 z późniejszymi zmianami)

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

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok jak następuje:
Dział Rozdz § N a z w a Zmniejsz. Zwiększ.

Dochody ogółem 57.271,00 117.200,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.460,00

a/ dochody bieżące 4.460,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4.460,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

40,00

a/ dochody bieżące 40,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

40,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 38.548,00
a/ dochody bieżące 38.548,00

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 38.548,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 112.700,00

a/ dochody bieżące 112.700,00
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

104.000,00

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

8.700,00

852 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18.723,00
a/ dochody bieżące 18.723,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

18.723,00

Wydatki ogółem 67.271,00 127.200,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.000,00 10.000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,00 10.000,00
a/wydatki bieżące 10.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 10.000,00
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00
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b/ wydatki majątkowe 10.000,00
w tym:
●inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00
- zakupy inwestycyjne - wykup działek 10.000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.460,00
75011 Urzędy wojewódzkie 4.460,00

a/wydatki bieżące 4.460,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 4.460,00
z tego:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.460,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

40,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

40,00

a/wydatki bieżące 40,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 40,00
z tego:
-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38.548,00 112.700,00
80101 Szkoły podstawowe 38.548,00

a/wydatki bieżące 38.548,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 38.548,00
z tego:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.548,00

80195 Pozostała działalność 112.700,00
a/wydatki bieżące 112.700,00
w tym:
●wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5

112.700,00

852 POMOC SPOŁECZNA 18.723,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 18.723,00

a/wydatki bieżące 18.723,00
w tym:
●świadczenia społeczne 18.723,00

§ 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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