
Uchwała Nr XXV/158/2017 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 29 marca 2017r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 

 Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.),  art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie 
budżetu na rok 2017, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  
19 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2017 r., 
wprowadza się następujące zmiany:  
 
1. Dokonuje się zmian budżetu gminy  
 
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę      77.301,74 
Dz. 750 Administracja publiczna             300 
Rozdz. 75023 Urzędy gmin              300 
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej      300 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
praw oraz sądownictwa              950 
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony praw               950 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie                          950 
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej …             109 
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, …         109 
§ 0330 Podatek leśny               109 
Dz. 801 Oświata i wychowanie        64.507,74 
Rozdz. 80110 Gimnazja         64.507,74 
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin …   64.507,74 
Dz. 852 Pomoc społeczna                      7.442 
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania        7.442 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących bieżących         7.442 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        3.432 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym      3.432 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin            3.432 
Dz. 855 Rodzina               112 
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny             112 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie                                 112 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          449 
Rozdz. 92116 Biblioteki              449 
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności …          449 
 



 
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę      77.301,74 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
praw oraz sądownictwa               950 
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony praw               950 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia              950 
Dz. 801 Oświata i wychowanie        64.507,74 
Rozdz. 80110 Gimnazja         64.507,74 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia         3.500 
§ 4300 Zakup usług pozostałych        60.281,65 
§ 4430 Różne opłaty i składki             726,09 
Dz. 852 Pomoc społeczna                      7.442 
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania        7.442 
§ 3110 Świadczenia społeczne          7.442 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        4.290 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym      4.290 
§ 3240 Stypendia dla uczniów          4.290 
Dz. 855 Rodzina               112 
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny             112 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników             51,45 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                9,29 
§ 4120 Składki na FP                   1,26 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia              50,00 
 
 
3) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów: 
            Zmniejsza się             Zwiększa się 
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej …     4.046    4.046  
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, …         46         46 
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień                 46 
§ 0690 Wpływy z różnych opłat             46 
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych … 4.000    4.000 
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień            4.000 
§ 0690 Wpływy z różnych opłat        4.000 
Dz. 801 Oświata i wychowanie           250       250 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe           250       250 
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów        250 
§ 0690 Wpływy z różnych opłat           250 
Dz. 855 Rodzina          4.000    4.000 
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze       2.000    2.000 
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych       2.000 
§ 0970 Wpływy z różnych rozliczeń        2.000 
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne …       2.000    2.000 
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych       2.000 
§ 0970 Wpływy z różnych rozliczeń        2.000 
Dz. 900 Gospodarka komunalna        2.600    2.600 
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami       2.600    2.600 
 



 
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień            2.600 
§ 0690 Wpływy z różnych opłat        2.600 
Ogółem przesunięcia       10.896  10.896 
 
 
4) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków: 
            Zmniejsza się             Zwiększa się 
Dz. 801 Oświata i wychowanie               143.181            143.181  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe               111.693,34 
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     6.816 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników    85.507 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne     16.448 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy        2.922,34 
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  17.248,22 
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     1.442 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników    12.976 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       2.478 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy           352,22 
Rozdz. 80104 Przedszkola       14.239,44 
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     1.430 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników    10.216 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       2.153 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy           440,44 
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach …                31.487,66 
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         2.872 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników        23.192 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne           4.631 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy               792,66 
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, …          111.693,34 
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         6.816 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników        85.507 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         16.448 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy            2.922,34 
Dz. 852 Pomoc społeczna             309                    309 
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej           309         309 
§ 4260 Zakup energii              309 
§ 4440 Odpis na zfśs                 309 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   20.629     20.629 
Rozdz. 85395 Pozostała działalność       20.629     20.629 
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników         17.680 
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników           2.080 
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne             25,95 
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne               3,05 
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy                3,58 
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy                0,42 
§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe                  17.818,68 
§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe         2.096,32 
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych                 26,84 
§ 4289 Zakup usług zdrowotnych                   3,16 



§ 4417 Podróże służbowe krajowe           609,32 
§ 4419 Podróże służbowe krajowe             71,68  
§ 4447 Odpis na zfśs                           571,74 
§ 4449 Odpis na zfśs                  67,26 
§ 4707 Szkolenia pracowników …              178,95 
§ 4709 Szkolenia pracowników …                21,05 
Dz. 855 Rodzina                92           92 
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne …             92           92 
§ 4260 Zakup energii                92 
§ 4440 Odpis na zfśs                   92 
Ogółem przesunięcia      164.211             164.211 
 
 
 
2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi: 
1) dochody ogółem      18.821.810,74 zł 
  w tym: - dochody bieżące    18.646.810,74 zł 
  - dochody majątkowe         175.000,00 zł 
2) wydatki ogółem      18.809.320,74 zł 
  w tym: - wydatki bieżące    17.146.353,74 zł 
  - wydatki majątkowe      1.662.967,00 zł 
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

  zadań zleconych ustawami w wysokości 5.288.681,00 zł 
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  
 Artur Jakubek  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
            Uzasadnienie 

 
 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 77.301,74 w związku z: 
- otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na: 

- zakup przeźroczystej urny wyborczej  w kwocie 950 zł, 
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” 
  w kwocie 7.442 zł, 
- stypendia dla uczniów w kwocie 3.432 zł, 
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny  
  w kwocie  112 zł,   

 - otrzymaną dotacją z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu  
  ERASMUS+ w kwocie  64.507,74 zł, 
- dodatkowymi dochodami z tytułu: 

  - darowizny w kwocie 300 zł, 
  - podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 109 zł, 
  - zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok z biblioteki w kwocie 449 zł.  

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie  77.301,74 z przeznaczeniem na: 
- realizację zadań dotowanych zgodnie z dyspozycją dysponentów w kwocie 8.504 zł, 
- realizację projektu pt. „Odnajdziemy się w legendzie”  w ramach programu  ERASMUS+ 
  w kwocie 64.507,74 zł, 
- wypłatę stypendiów dla uczni w kwocie 4.290 zł. 

3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonuje się w związku ze zmianą 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie klasyfikacji budżetowej. 

4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu, 
w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy w jednostkach oświatowych. 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


