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UCHWAŁA  NR  XXXI/205/08 

RADY  GMINY  LUTOMIERSK 
z dnia 10 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2008 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111); art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz.U. Nr 169, poz. 1420;  
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 – 1218, Nr 187, poz. 1381,  
Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy Lutomiersk uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok z tytułu przeniesień 
planowanych wydatków budŜetowych między działami i grupami wydatków, w następujący 
sposób: 

 

WYDATKI TREŚĆ 
ZMNIEJSZY Ć ZWI ĘKSZYĆ 

 
URZĄD GMINY  LUTOMIERSK 119.372,01 111.372,01 

ZADANIA    WŁASNE 119.372,01 111.372,01 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  2.000 

rozdział 01030 Izby rolnicze  2.000 

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych  
             wpływów z podatku rolnego 

 2.000 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
                 gaz i wodę 119.372,01 30.479,01 

rozdział 40002 Dostarczanie wody 119.372,01 30.479,01 

§ 4260 zakup energii  30.479,01 

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych -     
            współfinansowanie programów i  projektów realizowanych 
            ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,  
            Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych 

119.372,01  

• przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 119.372,01  

Dział 750 Administracja publiczna  5.333 

rozdział 75075 Promocja jst  5.333 

§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  5.333 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poŜ.  64.800 

rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne  64.800 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych  4.800 

• Zakup pieca c.o. do budynku straŜnicy OSP Prusinowice   4.800 
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WYDATKI TREŚĆ 
ZMNIEJSZY Ć ZWI ĘKSZYĆ 

 § 6230 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub  
            dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
            inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora  
            finansów publicznych 

 60.000 

• Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 
Kazimierz  

 60.000 

Dział 801 Oświata i wychowanie  1.000 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe  1.000 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  1.000 

• budowa sali gimnastycznej przy SP w Lutomiersku – opracowanie 
dokumentacji technicznej 

 1.000 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  2.760 

rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  2.760 

§ 6220 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub  
            dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
            inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów  
            publicznych 

 2.760 

• Przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia  2.760 

 
GMINNY O ŚRODEK  OŚWIATY W LUTOMIERSKU 4.672  12.672 

ZADANIA    WŁASNE 4.672 12.672 

Dział 801 Oświata i wychowanie 537 12.672 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe  2.681 

§ 4300 zakup usług pozostałych  2.000 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  681 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne  31 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  31 

rozdział 80110 Gimnazjum  9.953 

§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia  1.000 

§ 4270 zakup usług remontowych  5.000 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3.953 

rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 177  

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177  

rozdział 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół  

 7 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  7 
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WYDATKI TREŚĆ 
ZMNIEJSZY Ć ZWI ĘKSZYĆ 

 
rozdział 80195 Pozostała działalność 360  

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 360  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.135  

rozdział 85401 Świetlice szkolne 4.135  

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3.648  

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 487  

O G Ó Ł E M    ZMIANY   B U D ś E T U 119.372,01 119.372,01 

 
 
 

§ 2. Wprowadza się zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok z tytułu zmniejszenia 
planowanych dochodów i wydatków budŜetowych, w następujący sposób: 
 

ZMNIEJSZY Ć TREŚĆ 
WYDATKI DOCHODY 

 
URZĄD GMINY  LUTOMIERSK 266.730  266.730 

ZADANIA    WŁASNE 266.730 266.730 

Dział 600 Transport i łączność 266.730  

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 266.730  

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 265.430  

• przebudowa centrum Kazimierza I etap: przebudowa parku na Pl. 
Kościuszki 

10.000  

• przebudowa odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Charbicach 
Dolnych 

3.000  

• modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 13.430  

• budowa przepustu na drodze gminnej Babice – Stanisławów Stary 36.000  

• opracowanie dokumentacji przyszłościowej dla planowanych do realizacji 
w latach następnych remontów dróg i inwestycji drogowych 

32.000  

• przebudowa drogi w Jeziorku 35.000  

• przebudowa dróg w Mikołajewicach 28.000  

• przebudowa ulicy Lipowej w Lutomiersku 18.000  

• przebudowa ulicy Wiejskiej we Wrzącej 20.000  

• przebudowa odcinka ulicy Jordana i odcinka ulicy Zielonej w 
Lutomiersku 

3.000  

• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych połoŜonej na działce 
drogowej o nr ewid. 136 w Kol. Bechcice i nr ewid. 1 w Bechcicach gm. 
Lutomiersk 

63.000  

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.300  

• Zakup rozsiewacza z zestawem do zimowego utrzymania dróg 1.300  
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ZMNIEJSZY Ć TREŚĆ 
WYDATKI DOCHODY 

 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  170.730 

rozdział 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  40.000 

§ 0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych  
            Skarbu Państwa,  jst lub innych jednostek zaliczanych do  
            sektora finansów publicznych oraz innych umów o  
            podobnym charakterze  

 40.000 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  130.730 

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na  
            podstawie odrębnych ustaw 

 100.730 

§ 0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych  
            Skarbu Państwa,  jst lub innych jednostek zaliczanych do  
            sektora finansów publicznych oraz innych umów o  
            podobnym charakterze  

 20.000 

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania  
            wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo  
            własności  

 10.000 

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od  
                 innych jednostek nieposiadających osobowości  
                 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 96.000 

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
                         podatku od spadków i darowizn, podatku od  
                         czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  
                         lokalnych od osób fizycznych 

 16.000 

§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje  1.000 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  15.000 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na  
                         podstawie ustaw 

 80.000 

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej  80.000 

O G Ó Ł E M    ZMIANY   B U D ś E T U 266.730 266.730 

 
 

§ 3. Wprowadza się zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok z tytułu zmniejszenia 
przychodów budŜetu w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków budŜetowych,  
w następujący sposób: 
 

ZMNIEJSZY Ć TREŚĆ 
WYDATKI PRZYCHODY 

 
URZĄD GMINY  LUTOMIERSK 350.237  350.237 

§  952 przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku  
           krajowym 

 350.237 

· kredyt  350.237 

ZADANIA    WŁASNE 350.237  

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
                 gaz i wodę 

110.667  

rozdział 40002 Dostarczanie wody 110.667  

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 46.000  
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ZMNIEJSZY Ć TREŚĆ 
WYDATKI PRZYCHODY 

 
• modernizacja ujęcia wody w Prusinowicach: wykonanie projektu i 

przygotowanie II odwiertu na ujęciu wody oraz zakup urządzenia 
monitorującego pracę pomp i zakup mierników pomiaru lustra wody 

30.000  

• przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 16.000  

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych -     
            współfinansowanie programów i  projektów realizowanych 
            ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,  
            Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych 

59.667  

• przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 59.667  

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 5.000  

• system natychmiastowego powiadamiania o zaniku zasilania w wodę sieci 
wodociągowej – ujęcie Prusinowice 

5.000  

Dział 600 Transport i łączność 114.570  

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 114.570  

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 114.570  

• modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 114.570  

Dział 710 Działalność usługowa 40.000  

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000  

§ 4300 zakup usług pozostałych 40.000  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poŜ. 17.000  

rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 10.000  

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 10.000  

• budowa garaŜu przy budynku OSP w Orzechowie 10.000  

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 7.000  

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.000  

§ 4120 składki na fundusz pracy 500  

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.500  

§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1.000  

§ 4430 róŜne opłaty i składki 1.000  

Dział 757 Obsługa długu publicznego 30.000  

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i  
                         poŜyczek jst 

30.000  

§ 8070 odsetki dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,  
            kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych,  
            związanych z obsługą długu krajowego 

30.000  

Dział 801 Oświata i wychowanie 38.000  
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ZMNIEJSZY Ć TREŚĆ 
WYDATKI PRZYCHODY 

 
rozdział 80101 Szkoły podstawowe 38.000  

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 38.000  

• odwodnienie zespołu budynków  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Lutomiersku 

38.000  

O G Ó Ł E M    ZMIANY   B U D ś E T U 350.237 350.237 

 
 

§ 4. Wprowadza się zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok z tytułu ponadplanowych 
dochodów budŜetowych, w następujący sposób: 

 

PRZYCHODY DOCHODY TREŚĆ 
ZMNIEJSZY Ć ZWI ĘKSZYĆ 

 
URZĄD GMINY  LUTOMIERSK 1.018.656,28 1.018.656,28 

§  952 przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku  
           krajowym 

1.018.656,28  

· kredyt 1.018.656,28  

ZADANIA    WŁASNE  1.018.656,28 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
                 gaz i wodę 

 415.328,28 

rozdział 40002 Dostarczanie wody  415.312,28 

§ 6298 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych -     
            współfinansowanie programów i  projektów realizowanych 
            ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,  
            Europejskiego Funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych 

 415.312,28 

• przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

 415.312,28 

Dział 600 Transport i łączność  2.200 

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  2.200 

§ 0970 wpływy z róŜnych dochodów  2.200 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  11.848 

rozdział 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  10.248 

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych  10.248 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1.600 

§ 0690 wpływy z róŜnych opłat  1.600 

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od  
                 innych jednostek nieposiadających osobowości  
                 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 589.280 

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
                         podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i  
                         opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  
                         organizacyjnych 

 68.000 
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PRZYCHODY DOCHODY TREŚĆ 
ZMNIEJSZY Ć ZWI ĘKSZYĆ 

 
§ 0310 podatek od nieruchomości  50.000 

§ 0320 podatek rolny  15.000 

§ 0330 podatek leśny  3.000 

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
                         podatku od spadków i darowizn, podatku od  
                         czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  
                         lokalnych od osób fizycznych 

 367.400 

§ 0310 podatek od nieruchomości  180.000 

§ 0320 podatek rolny  60.000 

§ 0330 podatek leśny  4.000 

§ 0340 podatek od środków transportowych  1.500 

§ 0360 podatek od spadków i darowizn  10.000 

§ 0430 wpływy z opłaty targowej  1.500 

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej  8.800 

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na  
            podstawie odrębnych ustaw 

 400 

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych  100.000 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat oz tytułu podatków i opłat  1.200 

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności  
                         budŜetowych 

 3.880 

§ 0690 wpływy z róŜnych opłat  3.800 

§ 0970 wpływy z róŜnych dochodów  80 

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód  
                         budŜetu państwa 

 150.000 

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych  150.000 

 

O G Ó Ł E M    ZMIANY   B U D ś E T U 1.018.656,28 1.018.656,28 

 
 

§ 5.W wyniku dokonanych zmian w budŜecie na rok 2008 ulega zmianie:  

1) ogólna kwota planowanego deficytu budŜetu na rok 2008, która wynosi  1.850.192,29zł; 

2) sposób finansowania deficytu budŜetu, który przedstawia się następująco: 

a)   zaciągane kredyty długoterminowe     1.268.230,70 zł 

b)   zaciągane poŜyczki długoterminowe            464.829,17 zł 

d)   wolne środki, jako nadwyŜka środków pienięŜnych na  

      rachunku bieŜącym budŜetu Gminy, w tym wynikających  

      z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych                                          117.132,42 zł; 
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3) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów w roku 2008, 
który stanowi kwotę  2.412.647,07 zł. 

4) prognoza łącznej kwoty długu gminy na koniec roku budŜetowego i lata następne, w sposób 
ustalony w Załączniku nr 1 do uchwały; 

5) wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych gminy,  
w sposób ustalony w Załączniku nr 2 do uchwały; 

6) wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych  
i funduszu Spójności, w sposób ustalony w Załączniku Nr 3 do uchwały. 

 
 

§ 6. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań 
objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 8.870.994,40 zł. 

 
 

 § 7. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie  813.813,68 zł. 

 
 
§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

2. Wójt złoŜy sprawozdanie z wykonania uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu gminy za rok 2008. 
 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 
 
 
 
 

 


