Uchwała Nr XI-66/11
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr III-13/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
§2
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.000 zł, jak niżej:
1. Zmniejsza się plan dochodów:
Dział
852
POMOC SPOŁECZNA – 2.000
Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.000
Dochody bieżące – 2.000
§ 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.000
2. Zmniejsza się plan wydatków:
Dział
852
POMOC SPOŁECZNA – 2.000
Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.000
Wydatki bieżące – 2.000
z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000
§3
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17.930 zł, jak niżej:
1. Zwiększa się plan dochodów:
Dział
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17.930
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów – 17.930
Dochody bieżące – 17.930
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– 17.930
2. Zwiększa się plan wydatków:
Dział
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17.930
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów – 17.930
Wydatki bieżące – 17.930
z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych– 17.930
§4
Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 90.000 zł, jak niżej:
1. Dział
010
Rozdział 01042
§ 6290

2. Dział

756

Rozdział 75616

§ 0340
§ 0360
§ 0490
Rozdział 75618
§ 0410
3. Dział
758
Rozdział 75814
§ 0920

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 34.500
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 34.500
Dochody majątkowe – 34.500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł – 34.500
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 38.500
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych – 31.900
Dochody bieżące – 31.900
Podatek od środków transportowych – 9.000
Podatek od spadków i darowizn – 22.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 900
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw – 6.600
Dochody bieżące – 6.600
Wpływy z opłaty skarbowej – 6.600
RÓŻNE ROZLICZENIA – 17.000
Różne rozliczenia finansowe – 17.000
Dochody bieżące – 17.000
Pozostałe odsetki – 17.000

§5
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 90.000 zł, jak niżej:
1. Dział
010
Rozdział 01042
§ 6610

2. Dział

756

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 34.500
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 34.500
Dochody majątkowe – 34.500
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego – 34.500
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 55.500
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Rozdział 75615

§ 0340
§ 0500
§ 0690
§ 0910
Rozdział 75616

§ 0430
§ 0500
§ 0690
§ 0910
Rozdział 75618
§ 0490

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych – 15.300
Dochody bieżące – 15.300
Podatek od środków transportowych – 9.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.000
Wpływy z różnych opłat - 100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.200
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych – 33.600
Dochody bieżące – 33.600
Wpływy z opłaty targowej - 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych – 28.000
Wpływy z różnych opłat – 1.500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.600
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw – 6.600
Dochody bieżące – 6.600
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.600

§6
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 76.460 zł, jak niżej:
1. Dział
710
Rozdział 71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 30.000
Plany zagospodarowania przestrzennego - 30.000
Wydatki bieżące – 30.000
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000

2. Dział
750
Rozdział 75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.000
Urzędy gmin – 7.000
Wydatki bieżące – 7.000
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.000

3. Dział

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.560
Wybory do Sejmu i Senatu – 1.560
Wydatki bieżące – 1.560
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.560

751

Rozdział 75108

4. Dział
852
Rozdział 85212

POMOC SPOŁECZNA – 11.200
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 11.200
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Wydatki bieżące – 11.200
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.200
5. Dział
854
Rozdział 85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.700
Pomoc materialna dla uczniów – 3.700
Wydatki bieżące – 3.700
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700

6. Dział
900
Rozdział 90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 23.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 23.000
Wydatki majątkowe – 23.000
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.000

§7
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 76.460 zł, jak niżej:
1. Dział
600
Rozdział 60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.000
Drogi publiczne gminne – 8.000
Wydatki majątkowe – 8.000
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000

2. Dział
700
Rozdział 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 45.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.000
Wydatki bieżące – 30.000
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000
Wydatki majątkowe – 15.000
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000

3. Dział
750
Rozdział 75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.000
Urzędy gmin – 7.000
Wydatki majątkowe – 7.000
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000

4. Dział

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.560
Wybory do Sejmu i Senatu – 1.560
Wydatki bieżące – 1.560
z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.560

751

Rozdział 75108

5. Dział
852
Rozdział 85212

POMOC SPOŁECZNA – 11.200
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 11.200
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Wydatki bieżące – 11.200
z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.200
6. Dział
801
Rozdział 80104

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.700
Przedszkola – 3.700
Wydatki bieżące – 3.700
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.700

§8
1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 19.880.250,51 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości – 18.203.269,51
- dochody majątkowe w wysokości – 1.676.981,00
2. Plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi 5.408.573 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 25.288.823,51 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości – 16.192.970,51
- wydatki majątkowe w wysokości – 9.095.853
§9
1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok
2011”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 10 „Plan dochodów zadań zleconych”, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 „Plan wydatków zadań zleconych”, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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