
 

 

UCHWAŁA NR III/7/14 

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 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                                                             314.158,78 zł 

1. Dział 750 Administracja publiczna 55.677,36 zł rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                 

55.677,36 zł 

§ 2007. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz 

środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich - płatności w zakresie  budżetu środków europejskich (2013)                                                                                

33.185,40 zł 

§ 2007. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz 

środków, o których mowa w art5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich - płatności w zakresie  budżetu środków europejskich (2014)                                                                                

22.491,96 zł 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.423,68 zł rozdział 75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek samorządu  terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                      

2.423,68 zł 

§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                              2.423,68 zł 

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 246.726 zł rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                    

246.726 zł 

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

powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                    246.726 zł 

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.331,74 zł rozdział 92195 Pozostała działalność                                                                                   

9.331,74 zł 

§ 2007. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz 

środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich - płatności w zakresie  budżetu środków europejskich                                                                                             

9.331,74 zł 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                              139.101,04 zł 

1. Dział 750 Administracja publiczna 55.677,36 zł rozdział 75095 Pozostała działalność 

§ 4218. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           16.626,87 zł 
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§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           11.160,50 zł 

§ 4308. Zakup usług pozostałych                                                                                             24.569 zł 

§ 4309. Zakup usług pozostałych                                                                                          3.320,99 zł 

2. Dział 851 Ochrona zdrowia 2.423,68 zł rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                

2.423,68 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            2.423,68 zł 

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61.000 zł rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                     

61.000 zł 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         61.000 zł 

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł rozdział 92120 Ochrona zabytków 

i opieka nad zabytkami                                                    20.000 zł 

§ 2720. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 

i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym  do sektora finansów 

publicznych                                                                                            20.000 zł 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                             175.057,74 zł 

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155.057,74 zł rozdział 90015 Oświetlenie ulic, 

placów i dróg                                                              155.057,74 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych                                                                                      155.057,74 zł 

2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby                                                      20.000 zł 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          20.000 zł 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Piotr Wilczyński 
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