
 

 

UCHWAŁA NR XIII/80/2016 

RADY GMINY KLUKOWO 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214,  

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

(t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala, się co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 874.707 zł; 

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 11.702 zł. 

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 879.523 zł; 

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 16.518 zł. 

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) dochody budżetowe ogółem: 17.731.831 zł w tym: 

a) dochody majątkowe 1.244.254 zł, 

b) dochody bieżące 16.487.577 zł, 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.028.774 zł, 

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji 

rządowej - 0,00 zł. 

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.412.751 zł w tym: 

a) wydatki majątkowe 3.642.884 zł, 

b) wydatki bieżące 14.769.867 zł: 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.028.774 zł, 

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji 

rządowej - 0,00 zł, 

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego- 1.747.720  zł. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 3856



§ 4. Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik  nr 3. 

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Tymiński 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/80/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 września 2016 r. 

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/80/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 września 2016 r. 

 

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/80/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 września 2016 r. 

Zadania inwestycyjne na 2016 rok 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/80/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 września 2016 r. 

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO  

NA 2016 ROK 

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: 

1. Zwiększa się dochody budżetowe zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.352.2016.15g  

w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 4.838 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych  

w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 4.838 zł z przeznaczeniem na opłatę usługi przeprowadzenia 

inwentaryzacji eternitu na terenie gminy Klukowo. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.342.2016.5g 

w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 8.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych  

w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół  

w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno  

- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. 

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody 

Podlaskiego nr FB-II.3111.277.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 31 zł. Jednocześnie zwiększa 

się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody 

Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 371.927 zł. Jednocześnie 

zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85211 § 3110 o kwotę 371.927 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych. 

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody 

Podlaskiego nr FB-II.3111.307.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 148.423 zł. Jednocześnie 

zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 148.423 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. 

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 2.441 zł, będącą 

odszkodowaniem przyznanym Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych (433 zł) oraz Szkole 

Podstawowej w Łuniewie Małym (kwota 2.008 zł) , których budynki ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy. 

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 2.441 zł,  

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. 

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego  

nr FB-II.3111.282.2016.BB w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 245 zł. Jednocześnie zwiększa się plan 

wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 245 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom  w 2016 r. - Wyprawka szkolna. 

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 159.003 zł 

w związku z przyznaniem odszkodowania za zniszczenia spowodowane nawałnicą na budynku Zespołu Szkół 

w Klukowie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 

159.003 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych (uzupełnienie środków o które § 4010 

został pomniejszony Zarządzeniami Wójta Gminy Klukowo w celu zabezpieczenia środków na opłatę faktur  

za prace remontowe w budynku Zespołu Szkół w Klukowie). 

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 998 zł w związku  

z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenie przydrożnego krzyża. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków 

budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 4210 o kwotę 998 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów 

budowlanych przeznaczonych do przeniesienia krzyża. 
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10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-

II.3111.86.2016.MS w dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 88.240 zł i w § 6330 o kwotę 15.869 zł. Jest to 

zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Jednocześnie zwiększa się plan 

wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 72.497 zł, z przeznaczeniem na realizację 

inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki Szeligi, w dz. 750 rozdz. 75023  

§ 4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w dz. 750 rozdz. 75023  

§ 4700 o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Gminy  

oraz w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 5.162 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia 

inwentaryzacji eternitu na terenie Gminy Klukowo, w dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 4.300 zł,  

z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego przy  

ul. Nowej w Klukowie oraz w dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę 

składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i w § 4120 o kwotę 150 zł, z przeznaczeniem na opłatę 

składek na Fundusz Pracy. 

11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie umowy nr DMG-III.7152.1.2016 z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dz. 600 rozdz. 60016 § 6337 o kwotę 2.900 zł (łączna kwota 

dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego 42.900 zł) Jednocześnie 

zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 2.900 zł, z przeznaczeniem 

na realizację inwestycji " Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe ". 

12. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie umowy dotacji nr 159/16/B-OZ/AZ-040/DA  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w dz. 900  

rozdz. 90002 § 2460 o kwotę 31.801 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 

rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 31.801 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

13. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie oraz Kuczynie  w dz. 754 rozdz. 75412 § 6290 o kwotę 18.391 zł. 

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 18.391 zł 

z przeznaczeniem na zakup przyczepki oraz motopompy. 

14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w dz. 754 rozdz. 75412 § 6280 o kwotę 21.600 zł 

na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 

Gminy Klukowo. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060  

o kwotę 21.600 zł, z przeznaczeniem na zakup przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie  

i motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. 

15. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku z mniejszym dofinansowanie inwestycji 

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne" w dz. 801 rozdz. 

80101 § 6337 o kwotę 11.702 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 

80101 § 6057 o kwotę 11.702 zł. 

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 4.816 zł,  

a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 1.816 zł 

z przeznaczeniem na wkład własny zakupu przyczepki i motopompy dla jednostek OSP oraz w § 3030 o kwotę 

3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach gaśniczych. 

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości 

Piętki Szeligi o kwotę 72.497 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na inwestycję - Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B  

we wsi Łuniewo Małe o kwotę 2.900 zł. 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na inwestycję - Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne o kwotę 11.702 zł. 

4. Dodaje się zadanie inwestycyjne - Zakup przyczepy jednoosiowej dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Trojanowie na kwotę 4.390 zł. 

5. Dodaje się zadanie inwestycyjne - Zakup motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kuczynie na kwotę 37.417 zł. 
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