
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/282/2014 

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE 

z dnia 26 września 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. 

poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia  dochodów  budżetowych o kwotę    3.272,00 zł. 

2. Dokonać zmniejszenia  wydatków budżetowych o kwotę      105.772,00 zł. 

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę      102.500,00 zł. 

4. Powyższych zmian  budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian  

do niniejszej uchwały stanowiącym załącznik nr 3. 

§ 2. 1. Plan budżetu  po zmianach wynosi: 

1) dochody   26.675.826,77 zł: 

a) dochody bieżące   24.204.355,77 zł, 

b) dochody majątkowe   2.471.471,00 zł; 

2) wydatki   28.869.141,77 zł: 

a) wydatki bieżące   23.283.714,77 zł, 

b) wydatki majątkowe  5.585.427,00 zł. 

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.193.315 zł, zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.812.500 zł; 

2) wolnych środków w kwocie    374.000 zł; 

3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie         815 zł. 

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej  

w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2014 rok: 

1) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 października 2014 r.

Poz. 3431



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady  

Teresa Teofilewicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/282/2014 

Rady Miejskiej w Zabłudowie 

z dnia 26 września 2014 

 

DOCHODY 

 Rodzaj zadania: Własne 

 Dział  Rozdział  §  Nazwa  Plan przed zmianą  Zmniejszenie 
 

Zwiększenie 

 Plan po zmianach 

(5+6+7) 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

 bieżące 

 bieżące  razem:  21 821 486,00  0,00  0,00  21 821 486,00 

   
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
 143 742,00  0,00  0,00  143 742,00 

 

 majątkowe 

 majątkowe  razem:  2 471 471,00  0,00  0,00  2 471 471,00 

   
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 1 662 118,00  0,00  0,00  1 662 118,00 
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 Rodzaj zadania:  Zlecone 

 Dział  Rozdział  §  Nazwa  Plan przed zmianą  Zmniejszenie  Zwiększenie 
 Plan po zmianach 

(5+6+7) 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

 bieżące 

 852        Pomoc społeczna  1 919 608,02  -3 272,00  0,00  1 916 336,02 

         

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

    85228     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  13 000,00  -3 272,00  0,00  9 728,00 

         

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

       2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 13 000,00  -3 272,00  0,00  9 728,00 

 bieżące  razem:  2 386 141,77  -3 272,00  0,00  2 382 869,77 

   

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

 

 Ogółem:  26 679 098,77  -3 272,00  0,00  26 675 826,77 

   

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

 1 805 860,00  0,00  0,00  1 805 860,00 

 
 (* kol 2 do wykorzystania 

fakultatywnego)  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/282/2014 

Rady Miejskiej w Zabłudowie 

z dnia 26 września 2014 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/282/2014 

Rady Miejskiej w Zabłudowie 

z dnia 26 września 2014 r. 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE W SPRAWIE ZMIAN  

W BUDŻECIE GMINY ZABŁUDÓW NA 2014 ROK 

DOCHODY 

1.  Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3011.415.2014.MA z dnia 12.09.2014 r. zmniejszono 

dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze o kwotę 3.272 zł, w zakresie środków na realizację zadań bieżących związanych  

z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 

WYDATKI 

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących podyktowane jest koniecznością przesunięcia środków  

z remontów w Rozdz. 75023 Urzędy gmin i Rozdz. 85121 Ochrona zdrowia niewykorzystane środki  

w wysokości 61.600 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, w tym na remonty 46.600 zł  

i zakup usług pozostałych 15.000 zł. 

2. Zwiększenie wydatków majątkowych podyktowane zostało zakupem studni wodomierzowej ustawionej 

na granicy Gminy Zabłudów i Gminy Białystok na potrzeby  wodociągu w Kurianach ujęto w planie 

kwotę brutto 10.900 zł. 

3. Powyższe zmiany spowodowały zmianę załącznika: Wykaz zadań inwestycyjnych i ich finansowanie  

w 2014 roku. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/282/2014 

Rady Miejskiej w Zabłudowie 

z dnia 26 września 2014 r. 
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1)  po stronie dochodów w Rozdz. 01010 nie ujęto dochodów dotychczas poz. nr 2 na to zadanie została 

zawarta umowa o dofinansowanie  refundacji a następnie w 2015 r., na zadanie nr 1, 2, 3 w planie 

dochodów ujęto kwotę 687.177 zł, w tym 660.154 zł dotyczy wydatków z 2014 r. w kwota 27.023 zł  

to refundacja wydatków na dokumentację z 2011 r. ponieważ część zadania zgodnie z podpisanymi 

umowami będzie realizowana w III i IV kw. 2014, a wniosek o płatność zostanie złożony w grudniu  

2014 roku  wobec tego kwota 234.929 zł zostanie zaplanowana  do dochodów budżetu 2015 roku; 

2)  po stronie dochodów i wydatków w kol. 10 w Rozdz. 60016 ujęto kwotę planowanej dotacji 70.000 zł; 

3)  w poz. 14 Rozdz. 75095 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwotę 248.004 zł, a po stronie dochodów 

kwotę 143.687 zł, ponieważ część kwoty 104.500 zł zwiększy dochody 2015 roku; 

4)  w Rozdz. 90001 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwotę 502.805 zł, a po stronie dochodów kwotę 

161.839 zł, w tym  115.432 zł dotyczy 2014 r., kwota 32.250 zł - 2013 r.; 

5)  a kwota 14.157 zł, to refundacja wydatku na dokumentację poniesionego w 2011 r. Pozostała kwota 

wydatków - 387.373 zł, z 2014 r. zostanie zrefundowana w 2015 r.; 

6)  po stronie  wydatków w kol. 11 w Rozdz. 90015 ujęto kwotę 15.200 zł, a po stronie dochodów kwotę 

16.720 zł, w tym kwota 1.520 zł dotyczy wydatku poniesionego w 2012 r. na przygotowanie dokumentacji; 

7)  w Rozdz. 90095 w kol. 11 po w poz. 39 ujęto kwotę 17.280 zł po stronie dochodów kwotę 18.080 zł,  

w tym 800 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2012 r.; 

8)  w Rozdz. 90095 w kol. 11 po w poz. 37 ujęto kwotę 404.970 zł po stronie dochodów kwotę 388.568 zł,  

w tym 4.049 zł to refundacja wydatku z 2013 roku, a kwota 384.519 zł dotyczy refundacji z 2014 r. 

pozostała kwota 20.451 zł dotycząca wydatków nie zostanie zrefundowana z uwagi na dokonanie 5% 

korekty finansowej przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2007-2013; 

9)  zadanie z pozycji 41 jest na etapie wniosku po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę  

45.132 zł. 
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