
UCHWAŁA NR  259/XXVI/VI/2013 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 27 sierpnia 2013 r.  
 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 oraz 9 lit. „d” i lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              
o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214,                     
art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 i art. 257 ust. 2 ustawy z dnia                       
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)                  
RADA GMINY LINIA  uchwala co nast ępuje: 
 

§ 1 
 

Zmienić uchwałę Rady Gminy Linia Nr 203/XXI/VI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.                     
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia w części: 

1. Dochody budżetu Gminy Linia na rok 2013 w wysokości 25.871.376,96zł na skutek ich 
zwiększenia o kwotę 262.750,13 zł w tym: 

● dochody bieżące w  wysokości 23.661.417,00 zł 

● dochody majątkowe w wysokości 2.209.959,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu Gminy Linia na rok 2013 w wysokości 26.936.055,74 zł na skutek ich 
zwiększenia  o kwotę 310.750,13 zł w tym: 

• wydatki bieżące w wysokości 21.661.698,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 
 

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.265.996,79 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 
 

Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i grupami 
paragrafowymi  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 
 

Ustala się  wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zmian w budżecie Gminy Linia na 2013 rok dokonano w związku z: 

1. otrzymaniem odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za 
uszkodzenie  dróg gminnych podczas nawałnic deszczowych wysokości  

150.000 zł. 

2. otrzymaniem odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczenia właściwego 
usunięcia wad i usterek w wysokości 22.750,13 zł 

3. przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80.000 zł. na 
modernizację drogi.  

4. Otrzymaniem darowizny na rzecz gminy w wysokości 10.000 zł. 

 

Dochody budżetu gminy  

Zwiększa się: 

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów 

rolnych” par. 6630 – 80.000 zł. 

2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” par. 0970 

– 150.000 zł. 

3) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” par. 0960 w 

wysokości 10.000 zł. 

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” par. 0970 

w wysokości 22.750,13 zł.   

Przychody budżetu 

Paragraf  952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 

kwocie 48.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: ”Modernizacja kotłowni 

w Urzędzie Gminy Linia i wymiana sieci przesyłowej do budynku OSP i GDK”. 

Wydatki bud żetu Gminy. 

Zwiększa się: 

      1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów             

           rolnych” wydatki majątkowe - 160.000 zł. 

      2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki     

           bieżące- o kwotę 138.000 zł. 

      3) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz.75023 „Urzędy gmin” wydatki   

          majątkowe o kwotę 68.00,00 zł. 



       

      4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75404         

         „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki bieżące -12.000 zł.  

      5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” – wydatki   

          bieżące o kwotę 22.750,13 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w   

          kwocie – 22.750,13 zł. 

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 

259/XXVI/VI/2013. 

 

Plan inwestycji gminy Linia na 2013 r. zawiera załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 

259/XXVI/VI/2013. 

 


