
 
UCHWAŁA NR XIX/91/16 

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 89.000 zł 

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.000 zł 
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.000 zł 
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11.000 zł 
2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia-

dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
 

78.000 zł 
rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
 

20.000 zł 
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 20.000 zł 
rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
 

58.000 zł 
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 58.000 zł 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 411.755,89 zł 

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 81.000 zł  

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.000 zł 

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 11.000 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze 

 

70.000 zł 

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia-

dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

251.403,71 zł 

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 

150.000 zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 150.000 zł 

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

 

70.000 zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 40.000 zł 

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial-

nego na podstawie odrębnych ustaw 

 

30.000 zł 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto-

rialnego na podstawie ustaw 

 

31.403,71 zł 

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000 zł 
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§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1.403,71 zł 

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68.864,18 zł 

rozdział 90095 Pozostała działalność 68.864,18 zł 

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych 68.864,18 zł 

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.488 zł 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.488 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.488 zł 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 23.000 zł 

1. Dział 851 Ochrona zdrowia 23.000 zł 

rozdział 85195 Pozostała działalność 23.000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 23.000 zł 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 345.755,89 zł 

1. Dział 600 Transport i łączność 60.000 zł 

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 60.000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 60.000 zł 

2. Dział 750 Administracja publiczna 117.000 zł 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71.000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.000 zł 

rozdział 75095 Pozostała działalność 46.000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 46.000 zł 

3. Dział 757 Obsługa długu publicznego 20.000 zł 

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 20.000 zł 

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednost-

kę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20.000 zł 

4. Dział 851 Ochrona zdrowia 1.403,71 zł 

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 100 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100 zł 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.303,71 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.303,71 zł 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 147.352,18 zł 

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24.000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 24.000 zł 

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 zł 

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 5.000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł 

rozdział 90095 Pozostała działalność 106.352,18 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 101.352,18 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki 5.000 zł 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady  

Piotr Wilczyński 
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