
UCHWAŁA NR 176/XIX/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 22 października 2012 r.  
                          

w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2012 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 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 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 89/XII/VI/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Linia w części: 

1. Dochody budŜetu Gminy Linia na rok 2012 w wysokości 25.743.236,06 zł na skutek ich 
zmniejszenia o kwotę 15.000,00  zł  w tym: 

● dochody bieŜące w  wysokości  21.960.382,01 zł 

● dochody majątkowe w wysokości 3.782.854,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Wydatki budŜetu Gminy Linia na rok 2012 w wysokości 23.775.663,80 zł na skutek ich 
zmniejszenia o kwotę 15.000,00  zł w tym: 

• wydatki bieŜące w wysokości 20.670.707,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 2 

Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków pomiędzy grupami paragrafowymi zgodnie              
z załącznikiem Nr 2. 

§ 3 

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2012  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
uchwały. 

§ 4 

Ustala się dotacje celowe z budŜetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 5 

NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości  1.967.572,26 zł, przeznacza się na spłatę poŜyczek    
w kwocie 1.967.572,26 zł. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2012. 

  § 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 



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

Zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 rok dokonano w związku z: 

1)zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 

    o kwotę 15.000,00 zł 

2) przeniesieniem kwot wydatków pomiędzy grupami paragrafowymi  zgodnie  

   z załącznikiem Nr 2 do uchwały co ma w części związek z naliczonym  podatkiem  Vat,  

    w związku z tym Rada Gminy dokonała zmian w budŜecie Gminy na 2012 rok. 

Dochody budŜetu Gminy zmniejsza się: 

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”rozdz.01042  -dotację celową o kwotę 15.000,00zł. 

Wydatki bud Ŝetu Gminy zmniejsza się: 

1)w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”rozdz.01010 –wydatki majątkowe o kwotę 

236.000,00 zł oraz w rozdziale 01042-wydatki majątkowe o kwotę 27.611,22 zł 

2)w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz.60014 –wydatki majątkowe o kwotę 7.962,88 zł  

3)w dziale 700”Gospodarka mieszkaniowa”rozdz.70005-wydatki bieŜące  o kwotę  40.000,00 

zł i w rozdz.70095 –wydatki bieŜące  o kwotę 10.000,00 zł 

4)w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”rozdz.85395- wydatki 

budŜetowe o kwotę 126,09 zł 

5)w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”rozdz.85412 –wydatki bieŜące o kwotę 

5.000,00 zł.  

Zwiększa się : 

1)w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”rozdz.01010-wydatki bieŜące o  kwotę 70.500,00zł 

2)w dziale 600 „Transport i łączność”rozdz,60016-wydatki bieŜące o kwotę 40.574,10 zł 

3) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz.75022 – wydatki bieŜące o kwotę 5.000,00 zł 

4)w dziale 750”Administracja publiczna”rozdz.75095- wydatki bieŜące o kwotę 6.000,00zł 

5)w dziale 801”Oświata i wychowanie”rozdz.80101 –wydatki bieŜące o kwotę 155.00,00 zł 

6)w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”rozdz.85395 –wydatki 

bieŜące o kwotę 126,09 zł. 

7)w dziale 854„Edukacjna opieka wychowawcza” rozdz.85412-wydatki bieŜące o kwotę 

126,09 zł 

 8)w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.90003- wydatki 

bieŜące o kwotę 20.000,00 zł oraz w rozdz.90095 – wydatki bieŜące o kwotę 1.500,00 zł 

9)w dziale 926 „Kultura fizyczna” wydatki bieŜące o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do Uchwały Rady Gminy. 

Plan „Inwestycje gminy Linia na 2012 rok” zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  

Linia.   


