
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/173/14 

RADY GMINY BIELICE 

z dnia 2 października 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 240.076 zł 

1. Dział 750 Administracja publiczna 7.000 zł rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 7.000 zł 

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.000 zł. 

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106.550 zł rozdział 75412 Ochotnicze 

straże pożarne 106.550 zł 

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

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11.550 zł 

§ 6260. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 95.000 zł. 

3. Dział 758 Różne rozliczenia 20.000 zł rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 20.000 zł 

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa 20.000 zł. 

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso-

bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44.000 zł rozdział 75618 Wpływy z innych opłat sta-

nowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 44.000 zł 

§ 0410. Wpływy z opłaty skarbowej 1.000 zł 

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pod-

stawie ustaw 43.000 zł. 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62.526 zł rozdział 90095 Pozostała działalność

 34.776 zł 

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

sektora finansów publicznych 34.776 zł 

§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 27.750 zł. 

2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.200 zł 

1. Dział 750 Administracja publiczna 200 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia-

tu) 200 zł 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 października 2014 r.

Poz. 3795



§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 zł. 

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

bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.000 zł rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.000 zł 

§ 0410. Wpływy z opłaty skarbowej 1.000 zł. 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 312.562,40 zł 

1. Dział 750 Administracja publiczna 25.000 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach po-

wiatu) 18.000 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia18.000 zł rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu teryto-

rialnego 7.000 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 7.000 zł. 

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 182.800 zł rozdział 75412 Ochotnicze 

straże pożarne 182.800 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 11.550 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 6.000 zł 

§ 4430. Różne opłaty i składki 2.000 zł 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki OSP Bielice) 163.250 zł. 

3. Dział 801 Oświata i wychowanie 20.000 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe 20.000 zł 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł. 

4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.436,40 zł rozdział 85395 Pozostała działal-

ność 5.436,40 zł 

§ 3110. Świadczenia społeczne (z.wł.UG) 5.436,40 zł. 

5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000 zł rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 6.000 zł 

§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów 6.000 zł. 

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73.326 zł rozdział 90003 Oczyszczanie miast 

i wsi 4.000 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 4.000 zł rozdział 90095 Pozostała działalność 69.326 zł 

§ 4300. Zakup usług pozostałych 69.326 zł. 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 73.686,40 zł 

1. Dział 852 Pomoc społeczna 5.436,40 zł rozdział 85295 Pozostała działalność 5.436,40 zł § 3110 Świad-

czenia społeczne (z.wł.UG) 5.436,40 zł. 

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68.250 zł rozdział 90001 Gospodarka ściekowa 

o ochrona wód 68.250 zł 

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68.250 zł. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Andrzej Kołobycz 
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