
 

 

UCHWAŁA NR XV/91/2016 

RADY GMINY KLUKOWO 

z dnia 29 grudnia 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. 2016 r., poz. 1870, 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  82.811 zł. 

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 49.673 zł. 

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

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 130.711 zł; 

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 97.573 zł. 

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) dochody budżetowe ogółem: 18.533.654 zł w tym: 

a) dochody majątkowe 1.196.681 zł, 

b) dochody bieżące 17.336.973 zł; 

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

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.479.101 zł, 

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

rządowej - 0,00 zł. 

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.954.574 zł w tym: 

a) wydatki majątkowe 3.646.418 zł, 

b) wydatki bieżące 15.308.156 zł, 

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

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.479.101 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- 1.700.147  zł. 
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§ 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 XV/91/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/91/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/91/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/91/2016 

Rady Gminy Klukowo 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO  

NA 2016 ROK.  

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 1.620 zł w związku 

z większymi niż zakładano wpływami z tytułu użytkowania wieczystego. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 5.400 zł w związku 

w większymi niż zakładano wpływami z tyt. najmu składników majątku gminy. 

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 1.300 zł w związku 

z wpłatami za rozgraniczenia działek. 

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 2.000 zł w związku 

z większymi niż zakładano wpływami z tyt. podatku od nieruchomości. 

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 15.000 zł w związku 

z większymi niż zakładano wpływami z tyt. podatku rolnego i leśnego. 

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 13.000 zł w związku 

z większymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 750 zł w związku 

z większymi niż zakładano wpływami z tyt. kosztów upomnienia 

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 3.300 zł w związku 

z większymi niż zakładano wpływami z tyt. opłaty skarbowej. 

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 30.141  zł w związku 

z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem dot. zniszczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół 

w Klukowie. 

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 o kwotę 500 zł., 

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 500 zł., 

w związku przekazaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 

11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 7.700 zł w związku 

z większymi niż zakładano wpływami dot. odprowadzania ścieków. 

12. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 2.100 zł, 

a zwiększa się plan w dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 2.100 zł (dot. wpływów związanych 

z gromadzeniem środków z opłat produktowych ). 

13. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6337 o kwotę 47.573 zł. 

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 47.573 zł. 

w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

w miejscowości Wyszonki Kościelne, a zwiększa się wkład własny w § 6059 o kwotę 46.000 zł. 

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 30.000 zł 

z przeznaczeniem na realizację inwestycji - Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą. 

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 32.491 zł., 

z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dot. inwestycji  

- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kuczynie i Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym. 

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 20.000 zł 

w związku z niewykorzystanymi środkami. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 456



17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 30.000 zł, 

w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego dot. programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " 

18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 1.000 zł, 

z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną. 

19. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 18.720 zł, 

z przeznaczeniem na opłatę faktur za usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy. 

20. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 2.000 zł, 

z przeznaczeniem na opłatę faktur za olej opałowy. 

 W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan wydatków dot. inwestycji - Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą o kwotę 30.000 zł do wysokości - 454.939 zł. 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania  

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne o kwotę 47.573 zł  

do wysokości - 898.127 zł, a zwiększa się wkład własny o kwotę 46.000 zł. do wysokości 463.000 zł. 

3. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi dojazdowej ul. Nowa w miejscowości 

Klukowo o kwotę 500 zł do wysokości - 92.500 zł. 

4. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek 

(opracowanie dokumentacji projektowej ) o kwotę 500 zł. do wysokości 17.500 zł. 

5. Zwiększa się wydatki na inwestycję Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki  

(opracowanie dokumentacji projektowej ) o kwotę 4.320 zł do wysokości 31.820 zł. 

6. Zmniejsza się wydatki na inwestycję - Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki 

Szeligi o kwotę 5.320 zł do wysokości 323.993 zł. 

7. Dodaje się zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego 

jako przygotowanie do realizacji inwestycji - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kuczynie 

i Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym na kwotę 32.491 zł. 
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