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UCHWAŁA NR XXIV/171/2017
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 060,00 zł, z tego:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw – 6 000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna – 60,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – 60,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 60,00 zł
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9 960,00 zł, z tego:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw – 6 000,00 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym
ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów
upomnień – 6 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna – 60,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 60,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 60,00 zł
Dział 855 Rodzina – 3 900,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 1 600,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 100,00 zł
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Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 300,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 600,00 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 950,00 zł, z tego:
Dział 630 Turystyka – 2 500,00 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 500,00 zł, w tym:
a) dotacja na zadania bieżące – 2 500,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia – 10 250,00 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 10 250,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 250,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 200,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 8 200,00 zł, w tym:
a) dotacja na zadania bieżące – 8 200,00 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 850,00 zł, z tego:
Dział 851 Ochrona zdrowia – 10 250,00 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 10 250,00 zł
a) dotacja na zadania bieżące – 10 250,00 zł
Dział 855 Rodzina – 3 900,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 1 600,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł
b) dotacja na zadania bieżące (zwrot) – 1 100,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 300,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700,00 zł
b) dotacja na zadania bieżące (zwrot) – 1 600,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna – 10 700,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 700,00 zł, w tym:
a) dotacja na zadania bieżące – 10 700,00 zł
§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Lipski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/171/2017
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017
Dział
010

Rozdział
01008

921

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota
1 000,00
1 000,00
10 500,00

Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz
profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu
edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury

92105

Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych,
dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

6 500,00

Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i
kulturowego
Przeglądy twórczości amatorskiej, konkursy, plenery i wystawy

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wspieranie zadań związnych z ochroną zabytków architektury

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

926

4 000,00
105 700,00

Przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji
sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki
sportowe rozgrywkach ligowych i turniejach

92605

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

105 700,00

Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu
młodzieżowego

OGÓŁEM

117 200,00

