
Uchwała Nr XXXIII/127/09 

Rady Gminy Łubnice 

z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z
2001 roku z późn. zm. ) i art. 182, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę – 146.265 zł w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa” w w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” w § 2710 o kwotę – 5.000 zł. w dziale 852 – „Pomoc 
Społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” w § 2030 o kwotę – 3.810 zł w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w 
§ 2030 o kwotę – 11.335 zł w rozdziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w 
§ 2030 o kwotę – 14.300 zł w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” 
w § 2008 o kwotę – 104.215 zł w § 2009 o kwotę – 7.605 zł  

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę - 146.265 zł W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa” W rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” W § 4210 – o kwotę – 2.000 zł W § 4270 – o kwotę – 
3.000 zł Z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Beszowa oraz modernizacji strażnicy OSP w Łubnicach. w
dziale 852 „Pomoc Społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 4010 – 3.810 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
dodatków dla pracowników socjalnych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w § 4220 o kwotę – 11.335 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 
„Pozostała działalność” w § 4118 o kwotę – 6.753 zł w § 4128 o kwotę – 764 zł w § 4178 o kwotę – 34.320 zł w § 4218 o kwotę – 3.850 
zł w § 4308 o kwotę – 23.528 zł w § 4309 o kwotę – 7.605 zł w § 4708 o kwotę – 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwą - „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice” realizowany przez OPS. - „Raźnym 
krokiem z małej Ojczyzny do wielkiej Europy” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Budziskach. w dziale 854 „Edukacyjna opieka 
wychowawcza w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w § 3240 o kwotę – 14.300 zł Z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu podręczników dla uczniów.  

§ 3. Zmniejsza się plan dotacji celowej w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę – 27.541 zł w dziale 852 – „Pomoc Społeczna” w 
rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2010 o kwotę – 4.736 zł w 
rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na zabezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 2010 o kwotę – 22.805 zł  

§ 4. Zwiększa się plan dotacji celowej w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę – 27.541 zł w dziale 852 – „Pomoc Społeczna” w 
rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2030 o kwotę – 4.736 zł w 
rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na zabezpieczenia emerytalnei rentowe” w § 2030 o kwotę – 22.805 zł  

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

Załacznik nr 1 
do Uchwały Nr. XXXIII/127/09 
Rady Gminy Łubnice 
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

Dział Rozdzał Paragraf Zwiększenie Zmniejszenie 

600 60016 4210 - 52.716

600 60016 4270 - 400.000

600 60016 6050 - 248.000

600 60014 6620 361.541 -

600 60078 6050 329.175 -

400 40002 4210 12.000 -

400 40002 6050 - 2.000

- - - 702.716 702.716 
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