
 
UCHWAŁA NR XXXV/168/14 

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 30 czerwca 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.005.537,62 zł 

1. Dział 750 Administracja publiczna 531.360 zł rozdział 75095 Pozostała działalność 531.360 zł 

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

ków, 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 451.656 zł 

§ 2009. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środ-

ków, 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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktural-

nych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 

Wspólną Politykę Rolną 79.704 zł 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie 4.000 zł rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4.000 zł 

§ 0690. Wpływy z różnych opłat 4.000 zł 

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 279.012,70 zł rozdział 85395 Pozostała dzia-

łalność 279.012,70 zł 

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

ków, 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 237.160,80 zł 

§ 2009. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środ-

ków, 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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktural-

nych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 

Wspólną Politykę Rolną 41.851,90 zł 

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 zł rozdział 90011 Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 2.000 zł 

§ 0690. Wpływy z różnych opłat 2.000 zł 

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189.164,92 zł rozdział 92109 Domy i ośrodki kul-

tury, świetlice i kluby 180.167,33 zł 
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§ 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków po-

wiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków euro-

pejskich 180.167,33 zł rozdział 92195 Pozostała działalność 8.997,59 zł 

§ 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków po-

wiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków euro-

pejskich 8.997,59 zł 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.005.537,62 zł 

1. Dział 600 Transport i łączność 52.900 zł rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 52.900 zł 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Bielice - Nowe Linie 32.600 zł, parking w m. 

Linie 20.300 zł) 52.900 zł 

2. Dział 750 Administracja publiczna 545.560 zł rozdział 75095 Pozostała działalność 545.560 zł 

§ 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne 3.400 zł 

§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne 600 zł 

§ 4127. Składki na Fundusz Pracy 850 zł 

§ 4129. Składki na Fundusz Pracy 150 zł 

§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe 16.150 zł 

§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe 2.850 zł 

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia 12.750 zł 

§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia 2.250 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych (UG) 14.200 zł 

§ 4307. Zakup usług pozostałych 51.000 zł 

§ 4309. Zakup usług pozostałych 9.000 zł 

§ 6067. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 367.506 zł 

§ 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64.854 zł 

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39.000 zł rozdział 75412 Ochotnicze 

straże pożarne 39.000 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł 

§ 4260. Zakup energii 12.000 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 15.000 zł 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 30.000 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe 14.100 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 14.100 zł rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-

wych 15.900 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 5.900 zł 

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 279.012,70 zł rozdział 85395 Pozostała dzia-

łalność 279.012,70 zł 

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia 21.250 zł 

§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia 3.750 zł 

§ 4247. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.250 zł 

§ 4249. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 750 zł 

§ 4307. Zakup usług pozostałych 102.000 zł 

§ 4309. Zakup usług pozostałych 18.000 zł 

§ 6067. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 109.660,80 zł 

§ 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19.351,90 zł 
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6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.384,92 zł rozdział 90095 Pozostała działal-

ność 33.384,92 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 14.384,92 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 19.000 zł 

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.680 zł rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 25.680 zł 

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (świetlice w m. Babin i w m. Stare Chrapowo) 

19.680 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodniczący Rady 

 

Andrzej Kołobycz 
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