
UCHWAŁA NR 50/VII/VI/2011 

RADY GMINY LINIA 

  z dnia 19 maja 2011 r.  

 
w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r.  

 
 
 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 18/III/VI/2010 r. z dnia 28 grudnia 2010 r.                
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Linia w części: 
1. dochody budŜetu Gminy Linia na rok 2011 w wysokości 28.644.435,88 zł na 

skutek ich zwiększenia o kwotę 152.210,88 zł w tym: 
● dochody   bieŜące w wysokości  20.895.423,33 zł 
● dochody ze sprzedaŜy majątku w wysokości 541.300,00 zł 
● dochody i środki na inwestycje w wysokości 7.207.712,55 zł zgodnie                        

z załącznikiem Nr 1. 
2. Wydatki budŜetu Gminy Linia na rok 2011 w wysokości 28.637.991,78zł na skutek 

ich zwiększenia o kwotę 152.185,88 zł w tym: 
● wydatki bieŜące w wysokości 17.863.318,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

 
§ 2 

 
Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3 

 
1. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 3.517.330,90 zł z zaciągniętej poŜyczki 

udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w kwocie 2.672.884,64 zł oraz 
zaciągniętych poŜyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 
740.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 104.446,26 zł. 

2. Ustala się rozchody budŜetu  w wysokości 3.523.775,00 zł z przeznaczeniem na 
spłatę poŜyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz spłatę otrzymanych krajowych 
poŜyczek i kredytów. 

3. Przychody i rozchody budŜetu zawiera załącznik Nr 3. 
4. NadwyŜka budŜetowa w kwocie 6.419,10zł zostanie przeznaczona na spłatę 

wcześniej zaciągniętych poŜyczek.                                                            



§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje  w roku budŜetowym 2011. 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 
 W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Linia w dniu 19.05.2011 r.                      
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Gdańsku                  
w kwocie 88.000,00 zł na „Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Lini” oraz podpisaną 
umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju”, otrzymania środków za zgłoszone szkody w tym: odszkodowania dot. dróg 
gminnych w kwocie 9.128,00 zł i 3.086,88 zł za uszkodzenie odcinka rur wodociągu, 
otrzymania dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Linia” w kwocie 31.996,00zł. i dotację na dofinansowanie  
własnych zadań bieŜących w kwocie 20.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego                     
w Wejherowie, Rada Gminy Linia dokonała zmian w budŜecie Gminy na 2011 rok. 
 
Dochody budŜetu Gminy 
 

Zwiększa się: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz.01010 par. 0970 o kwotę 
3.086,88 zł wpływy z róŜnych dochodów, 
− w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 par. 0970 o kwotę 9.128,00 zł 

wpływy z róŜnych dochodów, 
− w dziale 900 „Gospodarka komunalna” rozdz. 90095 par. 2440 o kwotę                 

31.996,00 zł dotacja z funduszy celowych, w rozdz. 90095 par. 2007 o kwotę  
88.000,00 zł dotacja w formie pomocy finansowej, 

− w dziale 921 „Kultura Dziedzictwa Narodowego” rozdz. 92195 par.2710 o kwotę 
20.000,00 zł pomoc finansowa z powiatu.  

 
Przychody budŜetu 
 

Zwiększa się par. 903 przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej o kwotę 88.000,00 zł, zmniejsza się 
przychody o kwotę 25,00 zł (wcześniej zaciągniętą poŜyczkę) razem zwiększenia  
87.775,00zł. 
 
Wydatki bud Ŝetu Gminy 
 

Zwiększa się : 
− w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 wydatki bieŜące o kwotę 

3.086,88 zł (utrzymanie hydroforni). 
− w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz.60016 wydatki bieŜące o kwotę             

9.128,00 zł. 
− w dziale 900 „Gospodarka komunalna” rozdz. 90002 wydatki bieŜące o kwotę 

31.996,00 zł na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia”, 
w rozdziale 90095 wydatki bieŜące 88.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont 
chodnika na ulicy Szkolnej w Lini”. 
Ponadto dokonano przeniesień wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 66.913,00 zł 
z wydatków jednostek budŜetowych na wydatki dot. programów finansowanych              
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 66.888,00 zł. 

− w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz.92195 wydatki 
bieŜące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury oraz 
ochrony zabytków (badania archeologiczne).     

 



Rozchody budŜetu 
Zwiększa się par. 963 spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej                       
o kwotę 88.000,00 zł. 
 


