
 
UCHWAŁA NR XXX/140/13 

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 31 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 689.345,95 zł. 

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 606.863 zł rozdział 40002 

Dostarczanie wody 606.863 zł. 

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów 606.863 zł. 

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.500 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

3.500 zł. 

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu te-

rytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob-

nym charakterze 3.500 zł. 

3. Dział 750 Administracja publiczna 953,05 zł rozdział 75095 Pozostała działalność 953,05 zł. 

§ 6292. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków po-

wiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 953,05 zł. 

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobo-

wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 56.650,60 zł rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 54.000 zł. 

§ 0320. Podatek rolny 54.000 zł rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.650,60 zł. 

§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.650,60 zł. 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.379,30 zł rozdział 90095 Pozostała działal-

ność 21.379,30 zł. 

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500 zł. 

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów 17.000 zł. 

§ 6292. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków po-

wiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.879,30 zł. 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 2.068 zł. 

1. Dział 758 Różne rozliczenia 2.068 zł rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 2.068 zł. 
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§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.068 zł. 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 810.828,95 zł. 

1. Dział 600 Transport i łączność 39.200 zł rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 39.200 zł. 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 39.200 zł. 

2. Dział 710 Działalność usługowa 118.551 zł rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

118.551 zł. 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 114.000 zł. 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.551 zł. 

3. Dział 750 Administracja publiczna 49.753,05 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 29.000 zł. 

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł. 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 22.000 zł. 

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000 zł rozdział 75095 Pozostała działalność 

20.753,05 zł. 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 10.753,05 zł. 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 10.000 zł. 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 61.000 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe 61.000 zł. 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 61.000 zł. 

5. Dział 851 Ochrona zdrowia 2.650,60 zł rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.650,60 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.650,60 zł. 

6. Dział 852 Pomoc społeczna 8.000 zł rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 8.000 zł. 

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialne-

go 8.000 zł. 

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.809,04 zł rozdział 85395 Pozostała działal-

ność 9.809,04 zł. 

§ 3110. Świadczenia społeczne (z. wł. UG) 9.809,04 zł. 

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.879,30 zł rozdział 90001 Gospodarka ście-

kowa i ochrona wód 11.000 zł. 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000 zł rozdział 90095 Pozostała działalność 

2.879,30 zł. 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 2.879,30 zł. 

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 507.985,96 zł rozdział 92109 Domy i ośrodki kul-

tury, świetlice i kluby 507.985,96 zł. 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 53.000 zł. 

§ 4260. Zakup energii 43.000 zł. 

§ 4270. Zakup usług remontowych 10.500 zł. 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 63.485,96 zł. 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 338.000 zł. 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 123.551 zł. 

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123.551 zł rozdział 90095 Pozostała działalność 

123.551 zł. 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123.551 zł. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Andrzej Kołobycz 
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