
UCHWAŁA NR  290/XXIX/VI/2013 

RADY GMINY LINIA 

  z dnia 30 grudnia 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  poz. 594) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 
art. 222, art. 235, art236, art. 237, art. 242, art. 248 i art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz. 1240 ze zmianami) RADA GMINY 
LINIA  u c h w a l a  co następuje: 
 
                                                                     § 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 26.115.340,37 zł. na skutek ich 
zmniejszenia o kwotę 682.482,00 oraz ich zwiększenia o kwotę 22.640,41 zł. zgodnie                   
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

 w tym:  

● dochody bieżące w  wysokości 24.587.862,41 zł. 

● dochody majątkowe w wysokości 1.527.477,96 zł. 

2. Wydatki budżetu Gminy Linia na rok 2013 w wysokości 27.555.224,14 zł. na skutek ich 
zmniejszenia  o kwotę 327.361,60 zł. i zwiększenia o kwotę 3.075,00 zł. zgodnie                          
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

      w tym: 

• wydatki bieżące w wysokości 22.451.513,28 zł. 

• wydatki majątkowe w wysokości 5.103.710,86 zł.  

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów                 
i pożyczek zaciągniętych w łącznej kwocie 2.364.112,98 zł. w tym: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł. 

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących                       
z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.319.222,98 zł. 

c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 
44.890,00 zł. 

   

§ 2. 
 

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.959.283,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 
do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 519.400,00 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 na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 5. 
 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.439.883,77 zł. został pokryty: 

1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.364.112,98 zł. 

2. z wolnych środków w wysokości 75.770,79 zł. 
 

§ 6. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia 
 

§ 7. 
 

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 

Dochody budżetu gminy  

Zwiększa się: 

1) w dziale 400 „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” rozdz. 

40002 „Dostarczanie wody” o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu nadwyżki podatku Vat  

naliczonego  nad należnym.  

2) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „pozostała działalność” o kwotę 

3.075,00 zł z tytułu otrzymania środków  na refundację rachunku z 2012 r. dot. realizacji 

projektu pn.: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców gminy Linia.    

3) W dziale 756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej” rozdz. 75618 „wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” o kwotę 9.565,41 zł. z tytułu ponad 

planowanego wykonania dochodów z opłaty eksploatacyjnej. 
 

Zmniejsza się: 

1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa                      

i sanitacyjna wsi”  o kwotę 682.482,00 zł. w związku z przedłużającym się wydaniem 

oceny przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Niepoczołowice”. 
 

Wydatki bud żetu Gminy. 

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

nr 290/XXIX/VI/2013. 

Plan inwestycji gminy Linia zawiera załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy                                    

nr 290/XXIX/VI/2013. 
 

Przychody budżetu: 

Paragraf 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych                

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się  o kwotę 

343.253,02 zł. 

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

się o kwotę 3.110,00 zł. 
 

Rozchody budżetu: 

Paragraf 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych                          

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 

781.918,01 zł.   


