
 

 

UCHWAŁA NR XI/59/15 

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 532.419,36 zł 

1. Dział 750 Administracja publiczna 2.500 zł 

rozdział 75095 Pozostała działalność 2.500 zł 

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.500 zł 

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 441.150 zł 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 441.150 zł 

§ 6292. 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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich 441.150 zł 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38.466,44 zł 

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.000 zł 

§ 0340. Podatek od środków transportowych 8.000 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 30.000 zł 

§ 0340. Podatek od środków transportowych 30.000 zł 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 466,44 zł 

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 466,44 zł 

4. Dział 852 Pomoc społeczna 4.000 zł 

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.000 zł 

§ 0830. Wpływy z usług 4.000 zł 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.302,92 zł 

rozdział 90095 Pozostała działalność 46.302,92 zł 
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§ 2440. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację  zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych 45.657,92 zł 

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 645 zł 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 438.000 zł 

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000 zł 

rozdział 75495 Pozostała działalność 150.000 zł 

§ 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.000 zł 

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 288.000 zł 

rozdział 90095 Pozostała działalność 288.000 zł 

§ 6292. 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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich 288.000 zł 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 150.224,36 zł 

1. Dział 600 Transport i łączność 11.000 zł 

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.000 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 6.000 zł 

2. Dział 710 Działalność usługowa 36.000 zł 

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 27.000 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 300 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 26.700 zł 

rozdział 71035 Cmentarze 9.000 zł 

§ 4260. Zakup energii 500 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 8.500 zł 

3. Dział 750 Administracja publiczna 8.100 zł 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.600 zł 

§ 4580. Pozostałe odsetki 

rozdział 75095 Pozostała działalność 2.500 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 33.000 zł 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 33.000 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 33.000 zł 

5. Dział 851 Ochrona zdrowia 466,44 zł 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 466,44 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 466,44 zł 

6. Dział 852 Pomoc społeczna 16.000 zł 

rozdział 85206 Wspieranie rodziny 2.000 zł 

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne (z.wł.UG) 2.000 zł 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego(z.wł.UG) 2.000 zł 

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne (z.wł.UG) 2.000 zł 
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rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 250 zł 

§ 3110. Świadczenia społeczne (z.wł.UG) 250 zł 

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej 11.750 zł 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników (z.wł.UG) 5.000 zł 

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne(z.wł.UG) 3.250 zł 

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy (z.wł.UG) 500 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia (z.wł.UG) 3.000 zł 

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45.657,92 zł 

rozdział 90095 Pozostała działalność 45.657,92 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 45.657,92 zł 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 55.805 zł 

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11.000 zł 

rozdział 40002 Dostarczanie wody 11.000 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 11.000 zł 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie 44.805 zł 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 23.000 zł 

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 2.000 zł 

§ 4270. Zakup usług remontowych 19.000 zł 

§ 4430. Różne opłaty i składki 2.000 zł 

rozdział 80110 Gimnazja 21.805 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 15.805 zł 

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000 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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