
UCHWAŁA NR II/5/10  

RADY GMINY ŁUBNICE  

z dnia 9 grudnia 2010 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 68.399 zł. w dziale 852 – 

„Pomoc społeczna” w rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego” w § 2010 – o kwotę 14.788 zł. w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 

w § 2010- o kwotę – 264 zł. w rozdziale 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 2030 – o kwotę – 37.226 zł. w rozdziale 85216 – 

„zasiłki stałe” w § 2030 – o kwotę – 2.001 zł. w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy 

społecznej” w § 2030 – o kwotę – 14.120 zł.  

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 68.399 zł. w dziale 852 – 

„Pomoc społeczna” w rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego” w § 3110 – o kwotę 14.344 zł. w § 4170 – kwotę – 324 zł. w § 4300 – o kwotę – 

120 zł. w rozdziale 85213 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w § 4130- o kwotę – 264 zł. 

w rozdziale 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe” w § 3110 – o kwotę – 37.226 zł. w rozdziale 85216 – „zasiłki stałe” w § 3110 – 

o kwotę – 2.001 zł. w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” w § 4010 – o kwotę – 

12.010 zł. w § 4110 – o kwotę – 1.820 zł. w § 4120 – o kwotę – 290 zł. Powyższe zwiększenia 

dokonuje się na wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 

dofinansowania działalności ośrodka pomocy społecznej z przeznaczeniem na nagrody dla 

pracowników ośrodka pomocy społecznej.  

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 318 zł. W dziale 852 – 

„Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w § 2030 – o kwotę –

318 zł.  

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 318 zł. W dziale 852 – 

„Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w § 4130 – o kwotę –

318 zł.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  
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