
 

 

UCHWAŁA Nr II/28/2014 

RADY GMINY LNIANO 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.
1)

), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.
2)

) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 

art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.
3)

) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1.  Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 16.954.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 14.964.484,00 zł, w tym: 

a)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 2.634.881,00 zł, 

b)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 

625.423,00 zł, 

c)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł, 

d)  dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 7.340,00 zł, 

e)  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków z Unii Europejskiej 141.118,00 zł, 

f)  subwencje 6.528.817,00 zł, w tym: 

-  subwencja oświatowa 4.473.984,00 zł, 

-  subwencja wyrównawcza 2.016.826,00 zł, 

-  subwencja rekompensująca 38.007,00 zł, 

g)  dochody własne gminy 5.024.905,00 zł; 

2)  dochody majątkowe w wysokości 1.989.679,00 zł, z tego: 

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 1.285.369,00 zł, 

-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 694.310,00 zł, 

-  dochody ze sprzedaży majątku 10.000,00 zł. 

 

§ 2.  Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości -15.725.437,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 

i poz. 1072. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379. 
3) 

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, 

Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, 

poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r.

Poz. 3863



1.  bieżące w wysokości - 13.341.034,00 zł 

a)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.505.285,00 zł, 

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.093.900,00 zł, 

b)  dotacje na zadania bieżące - 259.846,00 zł, 

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.179.508,00 zł, 

d)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacją zadań Gminy -126.461,00 zł, 

e)  obsługę długu gminy - 180.000,00 zł; 

2.  majątkowe w wysokości - 2.384.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 2.384.403 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. (wg załącznika Nr 5) w kwocie 1.233 842,00 zł; 

3.  Ustala się przychody w wysokości 176.658 zł i rozchody w wysokości 1.405.384 zł (zgodnie z załącznikiem 

Nr 3), 

1)  różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.228.726,00 zł, 

z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek. 

 

§ 3.  W budżecie tworzy się rezerwy: 

1)  ogólna w wysokości - 57.000,00 zł; 

2)  celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe, w wysokości 30.000,00 zł. 

 

§ 4.1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami 

Nr 8,9 i 10. 

 

§ 5.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST: 

1)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w kwocie 97.700 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 11; 

2)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12, w kwocie 162.146 zł; 

3)  dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie pomocy finansowej, zgodnie 

z załącznikiem Nr 12, w kwocie 180.000 zł. 

 

§ 6.  Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

 

§ 7.1.  Ustala się dochody w kwocie 63.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.463,00 zł, w tym zwiększenie z środków własnych w wysokości 

8.463,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 

2.  Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 

 

§ 8.  Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 10.400 zł, według załącznika Nr 15. 

 

§ 9.  Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 178.519,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 16. 

 

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 1.300.000,00 zł; 

2)  wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w kwocie - 500.000,00 zł. 

 

§ 11.  Upoważnia się Wójta do: 

1)  zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań: 

a)  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 1.300.000,00 zł; 
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2)  spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie - 

1.405.384,00 zł; 

3)  zaciąganie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 500.000,00 zł; 

4)  do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków w tym: wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych; 

5)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu. 

 

§ 12.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Mariusz Puchowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

 
 

Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), wynosi: 1.228.726 zł. 

Objaśnienia : 

I.  § 951 - Spłaty pożyczek udzielonych - na łączną kwotę 176.658 zł - w tym:  

Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano kwota 170.358 zł, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 6.300 zł. 

II.  § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE, spłata pożyczki zaciągniętej w BGK o/Toruń w 2014 r. na wyprzedzające 

finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej 

remontem”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. w kwocie 452.704 zł 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 3863



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 3863



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 

 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w budżecie przeznaczono kwotę 71.463 zł. Zadania realizowane w tych 

rozdziałach są finansowane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

1.  Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie Narkomani - plan – 2.000,00 zł, 

2.  Rozdział 85154 –- Przeciwdziałania alkoholizmowi plan - 69.463,00 zł, 

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na niżej wymienione zadania: 

I.  Działalność z zakresu zwalczania narkomanii 

1.  W ramach środków z zakresu zwalczania narkomanii zostaną zakupione nagrody, materiały biurowe 

i profilaktyczne dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości 500 zł. 

2.  W ramach podziału zostanie dofinansowany „ Światowy Dzień Walki AIDS i HIV”. Zostaną opłacone 

nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. 

Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 1.500 zł. 

II. II.  Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

1.  Osoba odpowiedzialną za realizację powyższej działalności będzie powołany pełnomocnik Wójta ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wynagradzany będzie ze środków budżetu 

gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2.  Na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

terapeutki ds. uzależnień, 3 opiekunów świetlic w Wętfiu, Błądzimiu, Siemkowie wraz z pochodnymi 

przeznacza się kwotę 31.000 zł. 

3.  Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas 

wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji i pracowników świetlic kwota 1.635 zł oraz składki 

za „Niebieską Linię” przeznacza się kwotę w wysokości 265 zł. 

4.  W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane 

zostaną poniższe zadania: 

-  dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych do kina lub na basen podczas ferii 

zimowych oraz na imprezy sportowe, 

-  przeprowadzenie warsztatów i spektakli o charakterze profilaktycznym w szkołach podstawowych 

i gimnazjum, 

-  wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową 

i z rodzin dysfunkcyjnych. 

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę 12.100 zł. 

5.  Zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych, członków grupy AA i osób współ 

uzależnionych z terenu gminy Lniano w wysokości 1.500 zł. 

6.  W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane 

i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynią się do ograniczania negatywnych zjawisk 

związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną, na zadania przeznacza się kwotę 10.163 zł tj: 

-  art. spożywcze na zajęcia świetlicy w Siemkowie i na posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

-  niezbędne artykuły, nagrody i pomoce naukowe dla uczestników zajęć w świetlicach dzieci i młodzieży ze 

szkół Gminy Lniano, 

-  paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową 

i z rodzin dysfunkcyjnych, 

-  Na zakup oleju opałowego do świetlic w Błądzimiu, Wętfiu i Brzemionach, w których prowadzone są 

zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zaplanowano w kwocie 12.800 zł. 
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Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr II/28/2014 

Rady Gminy Lniano 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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