
UCHWAŁA NR  184/XX/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 3 grudnia 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 26.651.667,05 zł na skutek ich 
zwiększenia o kwotę 215.207,01 zł oraz ich zmniejszenia o kwotę 2.625,02 zł w tym: 

● dochody bieŜące w  wysokości 22.868.813,00 zł, 

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

2. Wydatki budŜetu Gminy Linia na rok 2012 w wysokości 24.683.512,80 zł na skutek ich 
zwiększenia  o kwotę 212.000,00 zł w tym: 

• wydatki bieŜące w wysokości 21.686.556,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 2 

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

§ 3 

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

§ 4 

1. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 1.884.270,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 
uchwały. 

2. Ustala się rozchody budŜetu w wysokości 3.852.424,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 
uchwały. 

§ 5 

NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości 1.968.154,25zł, przeznacza się na spłatę poŜyczek    w 
kwocie 1.968.154,25 zł. 

§ 6 

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

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.              

 

 



UZASADNIENIE 
 

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

1) zwiększeniem części oświatowej subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów kwotę 

85.395,00 zł, 

2) zwiększeniem kwot ponadplanowych kwot dochodów o kwotę 127.186,99 zł, 

3) dokonania przeniesień kwot dochodów  o kwotę 2.625,02 zł. 
 

Dochody budŜetu Gminy  

Zwiększa się: 

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010  par 0830 – wpływy z usług – o  kwotę 

581,99 zł. 

2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych” rozdz. 75615 par. 0310 – 

podatek od nieruchomości o kwotę 33.605,00 zł, par. 0340 - podatek od środków 

transportowych o kwotę 50.000,00 zł, rozdz.75618 par. 0460 – wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej o kwotę 43.000,00 zł. 

3) w dziale 758 „RóŜne rozliczenia„ par. 2920 - subwencja ogólna  o kwotę 85.395,00 zł. 

Zmniejsza się : 

Przychody budŜetu Gminy par. 903  - przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej o kwotę 581,99 zł 

– plan po zmianach wynosi 681.918,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

Wydatki bud Ŝetu Gminy. 

Zwiększa się: 

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

140.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy,  

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 – wydatki bieŜące o kwotę 389.000,00 zł 

oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”rozdz.85401 – wydatki bieŜące            

o kwotę 11.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:  

a) z ponadplanowych dochodów w kwocie 126.605,00 zł, 

b) z tytułu wzrostu składki rentowej w kwocie 85.395,00 zł,  

c) z przeniesienia  wydatków z  działu 010 rozdz.01010 – w kwocie 68.000,00 zł, 

d) z działu 050 rozdz. 05011 – w kwocie 70.000,00 zł,  

e) z działu 750 rozdz. 75023 – w kwocie 50.000,00 zł. 
 

Ponadto dokonano przeniesienia kwot wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

Inwestycje na 2012 rok zawiera załącznik Nr 3 do uchwały. 


