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UCHWAŁA NR XIX/104/2016 

RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

z dnia 29 kwietnia 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 2016 

r. , poz. 446) , 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 3 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: „ Limity wydatków na 

wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia  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 

 

W  Uchwale Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia  2015 r. w sprawie 

uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. dodaje się załącznik Nr 9 pod nazwą: „Dochody i 

wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

 

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  381 000,00 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                     –   81 000,00 zł. 

 

 2.   Przychody budżetu w wysokości  981 000,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały . 

 

§ 9 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 10 

 

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 wynoszą 19 342 893,44 zł, w tym: 

-  uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 17 644,44 zł, w tym 

zwiększeniu  uległy dochody bieżące o kwotę 14 444,44 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3 200,00 zł. 

Zmiana planu  dochodów dotyczy:  

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: 

FN.I.3111.47.2016, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 11 986,44 zł. 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody o kwotę 3 200,00 zł, 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

rozdziale 75615  – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększa się dochody 

z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 2 300,00 zł, 

W dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji 

Znak: FN.I.3111.82.2016, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę  2 952 186,00 zł, w związku ze 

zmianą klasyfikacji budżetowej. 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmniejszenia dochodów 

wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.81.2016, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 631,00 zł. 

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, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: 

FN.I.3111.81.2016, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 631,00 zł. 

rozdziale 85295 - Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: 

FN.I.3111.88.2016, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 158,00 zł, na realizację zadań związanych 

z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonuje się zmniejszenia dochodów wynikających z decyzji Znak: 

FN.I.3111.82.2016, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 2 952 186,00 zł, w związku ze zmianą 

klasyfikacji budżetowej. 

 

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

Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą  19 723 893,44 zł. 

-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono  wydatki ogółem o kwotę 53 644,44 zł,  w tym wydatki majątkowe 

zwiększono o kwotę 41 500,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12 144,44 zł. 

Zmiana planu  wydatków dotyczy: 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji, o kwotę 11 986,44 

zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu. 

W dziale 600  – Transport i łączność  

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa  się wydatki majątkowe o kwotę 5 500,00 zł na 

pomoc finansową dla powiatu skarżyskiego na zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie”. 
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W dziale 801  – Oświata i wychowanie 

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

wydatki majątkowe o 36 000,00 zł, na zadanie  „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym 

Polu Skarbowym” 

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dokonuje się zmian między 

paragrafami wydatków. 

W dziale 852  – Pomoc społeczna  

rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny - zwiększa się wydatki o kwotę 2 216,00 zł,  

rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze - dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji, o kwotę 

2 952 186,00 zł, na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmniejszenia wydatków z 

dotacji, o kwotę 631,00 zł. 

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, dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji, o kwotę 631,00 zł na 

opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia 

wydatków o kwotę 2 216,00 zł. 

rozdziale 85295 - Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków wynikających z dotacji, o kwotę 

158,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonuje się zmniejszenia 

wydatków z dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 2 952 186,00 zł, w związku ze zmianą 

klasyfikacji budżetowej. 

 

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 

poniesienia w 2016 roku” zwiększa się planowane wydatki majątkowe w roku budżetowym  w zadaniu 5 - 

„Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym”,    

 

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” wprowadza się  nazwę zadania w części I 

Dotacje dla jednostek  sektora finansów publicznych, poz. 1,  nazwa zadania otrzymuje brzmienie:  

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Zakup nieruchomości 

gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie” i  

przenumerowuje się pozostałe zadania w części I. 

 

W  Uchwale  Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia  2015 r. w sprawie 

uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r. dodaje się załącznik Nr 9 pod nazwą: „Dochody i 

wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały, 

wprowadzając dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie 

porozumień między j.s.t. na zadanie pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie”. 


