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UCHWAŁA NR  XVIII/92/2016 

RADY GMINY  SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

z dnia  30 marca 2016  r. 

 

 

 

w sprawie zmian   budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 

r. , poz. 1515 z późn. zm.) w związku z  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)   

  

 

 

RADA GMINY UCHWALA, co następuje: 

 

 

 

§ 1  

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§2 

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§3 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. pod nazwą: „ Zadania inwestycyjne roczne 

w 2016 r.  ” otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 § 4 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody 

budżetu w  2016 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. pod nazwą:   

 

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. pod nazwą:  „ Dotacje celowe w 2016 r.” 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  
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§ 7 

 

Paragraf 3 Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. otrzymuje brzmienie 

1.   Deficyt budżetu gminy w wysokości  345 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

      -  kredytów w kwocie                                                                                -                              0,00  zł, 

      -  pożyczek w kwocie                                                                                 -                  300 000,00  zł, 

      - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                     –   45 000,00 zł. 

 

 2.   Przychody budżetu w wysokości  945 000,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały . 

 

§ 8 

 

Paragraf  6 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz wydatki w kwocie 44 201,71 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.  

 

§ 9 

 

Paragraf  7 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. otrzymuje brzmienie: 

 

Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.)  oraz  wydatki  

w kwocie  3 527,39 zł na realizację zadań określonych w tej  ustawie. 

 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 11 

 

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 
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UZASADNIENIE 

 

 

W zakresie  dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.   

Planowane dochody ogółem wynoszą  19 325 249,00 zł, w tym: 

-  uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła  się  o 152 048,00 zł, w tym zwiększeniu  

uległy dochody bieżące o kwotę 152 048,00 zł. 

Zmiana planu  dochodów dotyczy:  

W dziale 750  – Administracja publiczna  

rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zmniejsza się dochody zmieniając dział klasyfikacji budżetowej o 

kwotę 42 000,00 zł. 

Na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Znak DKC-3101-9/2016,  

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

rozdziale 75101 – Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zwiększa 

się dochody z dotacji na zadania zlecone o kwotę 4 760,00 zł, przeznaczone na zakup przezroczystych urn 

wyborczych. 

Na podstawie otrzymanej  z Ministerstwa Finansów informacji ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku,  z 

danych z ustawy budżetowej na rok 2016,  dokonuje się zmian wysokości rocznych kwot poszczególnych 

części subwencji ogólnej i wysokości udziałów w podatkach, w tym z podatku dochodowego od osób 

fizycznych :   

W dziale 756  – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

rozdziale 75621  – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się 

dochody z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 12 484 ,00 zł 

W dziale 758  – Różne rozliczenia  

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zmniejsza 

się dochody z  subwencji oświatowej o kwotę 44 146,00 zł. 

 

Pozostałe zmiany obejmują: 

W dziale 852  – Pomoc społeczna  

rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się dochody  

o kwotę 4 524,00 zł, , jako wpływy z nienależnie pobranych świadczeń,  

rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej , zwiększa się dochody z tytułu dochodów  z PUP na 

zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, o kwotę 7 971,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego ustalającą budżet na 2016 rok, określony w ustawie budżetowej, Znak: FN.I.3111.1.2016 

zwiększa się dotację o kwotę 26 455,00 zł. 

W dziale 854  – Edukacyjna opieka wychowawcza  

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zwiększa się dochody z dotacji  wynikające z decyzji 

Wojewody Świętokrzyskiego, Znak: FN.I.3111.5.2016, o kwotę 140 000,00 zł  z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- na stypendia i zasiłki 

szkolne. 

W dziale 921  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększa się dochody zmieniając dział 

klasyfikacji budżetowej o kwotę 42 000,00 zł. 

 

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.  

Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą  19 670 249,00 zł. 

-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono  wydatki ogółem o kwotę 197 048,00 zł,  w tym  wydatki  bieżące 

zwiększono o kwotę 197 048,00 zł. 

Zmiana planu  wydatków dotyczy: 
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W dziale 750  – Administracja publiczna  

rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zmniejsza się wydatki  zmieniając dział klasyfikacji budżetowej o 

kwotę 30 330,00 zł. 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

rozdziale 75101 – Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zwiększa 

się wydatki z dotacji na zadania zlecone o kwotę 4 760,00 zł, przeznaczone na zakup przezroczystych urn 

wyborczych. 

W dziale 801  – Oświata i wychowanie 

rozdziale 80101  – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków  

rozdziale 80104 – Przedszkola - dokonuje się zmian między paragrafami wydatków  

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - dokonuje się zmian między paragrafami 

wydatków  

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkól  -  zwiększa się wydatki o kwotę 4 108,90 zł na dowóz dzieci  

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - dokonuje się zmian między paragrafami wydatków  

W dziale 851  – Ochrona zdrowia 

rozdziale 85154  – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 201,71 

zł, jako środki pochodzące z wydatków niewykorzystanych w 2015 roku,  

W dziale 852  – Pomoc społeczna  

rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki  o kwotę 4 524,00 

zł, , z  dochodów z nienależnie pobranych świadczeń, oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków 

rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej , zwiększa się wydatki  o kwotę 34 426,00 zł, na zatrudnienie 

osób w ramach prac interwencyjnych,  zwiększenia wydatków na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz   

dokonuje się zmian miedzy paragrafami wydatków 

rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , dokonuje się zmian miedzy 

paragrafami wydatków.  

W dziale 854  – Edukacyjna opieka wychowawcza  

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zwiększa się wydatki z dotacji  o kwotę 140 000,00 zł  z 

przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- na 

stypendia i zasiłki szkolne. 

W dziale 900  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

rozdziale 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27,39 zł, jako środki pochodzące z wydatków 

niewykorzystanych w 2015 roku, 

W dziale 921  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększa się wydatki  zmieniając dział 

klasyfikacji budżetowej o kwotę 30 330,00 zł. 

W dziale 926  – Kultura fizyczna  

rozdziale 92695 – Pozostała działalność- dokonuje się zmian miedzy paragrafami wydatków.  

 

 

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r” zmienia się źrodła 

finansowania w zadaniu 1- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych 

przez Gminę ze środków UE”,    

 

i zmienia się nazwy zadań, które  otrzymują brzmienie:  

 

- zadanie 3 – „Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. 

Brzozowa”, 

- zadanie 4 – „Budowa ul. Dworskiej- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko 

Kościelne I”, 

- zadanie 13 – „Budowa oświetlenia ul. Polnej w  Skarżysku Kościelnym  - zadanie dofinansowane z Funduszu 

Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II”, 

- zadanie 17- „Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń- zadanie 

finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie”. 
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W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały - „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. ”, dokonuje się 

zwiększenia  przychodów. 

 

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały- ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., dokonuje się zmian 

dochodów i wydatków i ustala  się ich wysokość zgodnie z niniejszym załącznikiem. 

 

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały „Dotacje celowe w 2016 r” zmienia się nazwę zadania w części II 

Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, poz. 4,  nazwa zadania otrzymuje brzmienie:  

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

 


