
UCHWAŁA NR XXXIII/228/2018
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875,2232 z 2018r. poz. 130), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) Rada Gminy Lubrza uchwala, co  następuje:                           

§ 1. W uchwale  NR XXX/214/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Lubrza na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1    Zwiększa się  dochody budżetowe w  kwocie                                610 114,96 zł

Dochody bieżące
Dz. 600 Transport i łączność 2 364,77

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze

2 221,77

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 143,00
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

5 548,00

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5 548,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 911,00
§ 0830 Wpływy z usług 5 055,30
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

28 646,70

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości

601,00

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 31 608,00
Dochody majątkowe

Dz. 600 Transport i łączność 536 291,19
§ 6209 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, 
z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

536 291,19
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2)  w § 1    Zmniejsza się dochody budżetowe w  kwocie                               536 291,00 zł

Dochody majątkowe
Dz. 600 Transport i łączność 536 291,00

§ 6207 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, 
z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

536 291,00

3)  w § 2  Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie                                      238 730,00zł

Wydatki bieżące
Dz. 750 Administracja publiczna 28 710,00

Rozdz. 75022 Rady gmin 3 000,00
wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 25 710,00
wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 25 710,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 210,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie 74 798,00

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 32 998,00
wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 32 998,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 998,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 39 800,00
wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 39 800,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 800,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00
wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 702,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 33 702,00

wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 33 702,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 702,00

Wydatki majątkowe
Dz. 600 Transport i łączność 14 000,00

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 14 000,00
wydatki majątkowe 14 000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie 5 000,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 000,00

wydatki majątkowe 5 000,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 520,00

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35 520,00
wydatki majątkowe 35 520,00

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 47 000,00
wydatki majątkowe 47 000,00
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4)  w § 2  Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie                                88 970,26 zł

Wydatki bieżące
Dz. 750 Administracja publiczna 2 000,00

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 000,00
wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego 14 172,00

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów                 
i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego

14 172,00

wydatki bieżące w tym:
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 14 172,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie 72 798,26

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 60 654,01
wydatki bieżące w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 60 654,01

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach artystycznych

12 144,25

wydatki bieżące w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 12 144,25

5)  w § 3 Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie                                75 935,78 zł

§  950 Wolne środki                                                                                    75 935,78
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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