
 

 

 
 

                                                              

                                                                                                               

                                                       Uchwała nr XVI.117.2015                                        

Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia 30 grudnia 2015r.  

 

w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2015. 

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U.  2015r.,  poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych ( tj. Dz.U. 2013r. poz. 885 z póżn.zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                                   54.409,00 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi                      21.460.221,31 zł 

z tego: 

a) dochody bieżące – 18.734.450,31 zł, 

b) dochody majątkowe – 2.725.771,00 zł  

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                                  54.409,00  zł 
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały   

Plan wydatków po zmianach wynosi                                                             22.327.678,31 zł 

z tego: 

a) wydatki bieżące – 17.372.971,31 zł, 

b) wydatki majątkowe – 4.954.707,00zł 

 

2.1. Wprowadza się następującą zmianę w  limicie wydatków majątkowych: 

 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w 

Starej Kamienicy” o kwotę 4.100,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
UZASADNIENIE 

do Uchwały nr XVI.117.2015 w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej na 2015r. 

 

I. Zmiany w planie dochodów wprowadzono z tytułu: 

1) Otrzymania następujących darowizn: 

- darowizna od mieszkańców Rybnicy w kwocie 1.360,00zł z przeznaczeniem na prace 

porządkowe na drogach miejscowości Rybnica, 

- darowizna od osób fizycznych w kwocie 2.300,00zł z przeznaczeniem na promocję gminy, w 

tym: 300zł  na druk kalendarzy na 2016r.  

- darowizna od osób prawnych w kwocie 46.000,00zł z przeznaczeniem na zadania własne gminy, 

- darowizna z Fundacji Edyty Stein „Pomocy dzieciom i młodzieży” w kwocie 1.200,00zł  na 

zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kopańcu.     

2)  Otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 549 ,00zł., za zniszczony w akcji 

radiotelefon  OSP Kromnów. 

3) Zwiększonego wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 

kwotę 3.000,00zł.  

 

II. Zmiany w planie wydatków wprowadzono z tytułu:  

1) Zwiększenia środków  o kwotę 15.750,00zł  na dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców 

gminy. 

2) Zwiększenia środków o kwotę 50,00zł na składkę na rzecz Izb Rolniczych. 

3) Zwiększenia środków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 10.360,00zł 

4) Zwiększenia środków na koszty utrzymania mieszkań komunalnych i obsługą wspólnot 

mieszkaniowych o kwotę 11.100,00zł  

5) Zwiększenia środków na wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego o kwotę 8.800,00zł 

6) Zwiększenia środków na zadania związane z przygotowaniem  aktualizacji studium i planów 

zagospodarowania przestrzennego w kwocie 46.000,00zł 

7) Zwiększenia środków na promocję gminy o kwotę 2.300,00zł 

8) Zakupu materiałów dla Szkoły Podst. w Kopańcu na kwotę 1.200,00zł. 

9) Zwolnienia poręczenia dla ZUOK „IZERY” w kwocie 17.000,00zł i przeznaczenia tej kwoty na 

koszty związane z obsługą zadłużenia gminy oraz zwiększenie o kwotę 8.500,00zł. 

10) Zakupu radiotelefonu dla OSP Kromnów  za kwotę 609,00zł 

11) Zwiększenia środków na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

o kwotę 3.000,00zł 

12) Zmniejszenia niewykorzystanych środków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 108.260,00zł    

13) Zwiększenia środków na koszty związane z  prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi o 

kwotę 21000,00zł. 

14) Zwiększenia środków na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego o kwotę 27.000,00zł 

15)  Zwiększenia środków na utrzymanie świetlic wiejskich   o kwotę 2.000,00zł 

16)  Zwiększenia środków na zadania  realizowane przez Szkolny Związek Sportowy o kwotę 

900,00zł 

17) Zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Starej 

Kamienicy” o kwotę 4.100,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


