
UCHWAŁA  NR VIII/75/2011 
RADY GMINY LUBRZA 

   z dnia 24 października 2011r. 
 

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.  
 
              Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806; z 2003 r, Nr 80 
poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 
poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218:  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458:  z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157 poz. 1241) art. 211 , 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych –  (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz.1240)  Rada Gminy Lubrza   u c h w a l a    co  
następuje : 

§ 1 
 

W uchwale  Nr III/25/2011 Rady  Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia  2011 roku w sprawie   
budżetu Gminy Lubrza  na  2011 rok wprowadza się  następujące zmiany w  : 
 
 
- § 2    Zwiększa się  dochody budżetowe w  kwocie                                              41 635,00 zł. 
 

Dochody bieżące 
Dz. 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

5 708,00 

dochody bieżące w tym :                                                              
 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
5 708,00 

 
Dz. 852  Pomoc społeczna 6 195,00 
dochody bieżące w tym :                                                              
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom(związkom gmin) ustawami  

230,00 

 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin            
( związków gmin) 

5 965,00 

Dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 29 732,00 
dochody bieżące w tym :                                                              
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin            
( związków gmin) 

29 732,00 

        
-  § 3      Zwiększa się wydatki budżetowe w  kwocie                                             71 635,00 zł.  
 

Wydatki bieżące 
Dz. 600  Transport i ł ączność 30 000,00 
 Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 30 000,00 



 wydatki bieżące w tym:                                                                                     
    1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych w tym:                                         30 000,00 
       - wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań                                 30 000,00 
Dz. 851    Ochrona zdrowia 5 708,00 
 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 708,00 
 wydatki bieżące w tym:                                                                                     
      1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych w tym:                                         3 458,00 

   - wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań                               3 458,00  
 2. Dotacje na zadania bieżące                                                                            2 250,00 

Dz. 852  Pomoc społeczna 6 195,00 
 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej. 

493,00 

 wydatki bieżące w tym:                                                                                     
    1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych w tym:                                         493,00 
       - wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań                                 493,00 

 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 5 472,00 
 wydatki bieżące w tym:                                                                                     

    1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          5 472,00 
 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
230,00 

 wydatki bieżące w tym:                                                                                     
    1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych w tym:                                         230,00 
       -  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 230,00 

Dz. 854    Edukacyjna opieka wychowawcza 29 732,00 
 Rozdz.85415 Pomoc materialna 29 732,00 
 wydatki bieżące w tym:                                                                                     
    1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          29 732,00 

 
 
-  § 3      Zmniejsza się wydatki budżetowe w  kwocie                                           30 000,00 zł.  
 

Wydatki bieżące 
Dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 
 Rozdz.70095 Pozostała działalność 30 000,00 
 wydatki bieżące w tym:                                                                                     
    1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych w tym:                                         30 000,00 
       - wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań                                 30 000,00 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA 
            Rady Gminy Lubrza 
            Elżbieta Szwadowska 


