
 
UCHWAŁA NR XIV/74/16  

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 23 maja 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 233.048,00 zł 

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 34.500,00 zł 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34.500 zł 

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

nieruchomości 34.500,00 zł 

2. Dział 758 Różne rozliczenia 9.048,00 zł 

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.048,00 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.048,00 zł 

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 182.000,00 zł 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 182.000,00 zł 

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał 182.000,00 zł 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 5.000,00 zł 

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł 

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł 

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500,00 zł 

rozdział 92195 Pozostała działalność 2.500,00 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.500,00 zł 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 234.825,44 zł 

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12.000,00 zł 

rozdział 40002 Dostarczanie wody 12.000,00 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 zł 

2. Dział 757 Obsługa długu publicznego 145.000,00 zł 

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 145.000,00 zł 

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 145.000,00 zł 

3. Dział 851 Ochrona zdrowia 15.000,00 zł 

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 15.000,00 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 zł 

4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.777,44 zł 

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.777,44 zł 
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§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.777,44 zł 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44.000,00 zł 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 24.000,00 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 24.000,00 zł 

rozdział 90095 Pozostała działalność 20.000,00 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.048,00 zł 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.548,00 zł 

§ 4260 Zakup energii 14.548,00 zł 

rozdział 92195 Pozostała działalność 2.500,00 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.777,44 zł 

1. Dział 852 Pomoc społeczna 1.777,44 zł 

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1.777,44 zł 

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 1.777,44 zł 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 Przewodniczący Rady 

 

Piotr Wilczyński 
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