
UCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, jak w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok, jak w Załączniku Nr 
2 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lutego 2015 r.

Poz. 570



Przeniesienia  dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej

 w zł i gr

Zwiększenia

Gmina Powiat Gmina Powiat

30 611 148,00 30 611 148,00

750 3 500,00

1) dochody bieżące 3 500,00

3 500,00

756 29 257 648,00

1) dochody bieżące 29 257 648,00

29 238 648,00

19 000,00

801 1 350 000,00 1 350 000,00

1) dochody bieżące 1 350 000,00 1 350 000,00

1 350 000,00

1 350 000,00

900 29 261 148,00

1) dochody bieżące 29 261 148,00

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

z tego:

RAZEM  DOCHODY :

Administracja publiczna

z tego:

- grzywny i inne kary pieniężne od 
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw

- odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat

Dz. Nazwa
Zmniejszenia

Oświata i wychowanie

z tego:

- wpływy z różnych dochodów 

- dotacje celowe otrzymane z gminy 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 stycznia 2015 r.
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Zwiększenia

Gmina Powiat Gmina Powiat
Dz. Nazwa

Zmniejszenia

29 238 648,00

3 500,00

19 000,00

- wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw

- grzywny i inne kary pieniężne od 
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

- odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat
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Przeniesienia  wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej

w zł i gr

Zwiększenia

Gmina Powiat Gmina Powiat

OGÓŁEM  WYDATKI : 60 768,00 60 768,00

851 Ochrona zdrowia 60 768,00

85117

Zakłady opiekuńczo-
lecznicze i pielęgnacyjno-
opiekuńcze 60 768,00

1. Wydatki bieżące 60 768,00
w tym:
   a) wydatki jednostek 
budżetowych 60 768,00
      w tym:
      - wydatki związane z 
realizacją ich statutowych 

Dz. Rozdz. Nazwa
Zmniejszenia

realizacją ich statutowych 
zadań 60 768,00

852 Pomoc społeczna 60 768,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 60 768,00

1. Wydatki bieżące 60 768,00
w tym:
   c) świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 60 768,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 stycznia 2015 r.
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Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok 

Dochody. 

1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochody związane  
z gospodarką odpadami ujęte w dziale 750 – Administracja publiczna /3.500,00 zł/ oraz  
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /29.257.648,00 zł/ 
przeniesione zostają w łącznej kwocie 29.261.148,00 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska. 

2. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie  
kwota 1.350.000,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeniesiona 
zostaje do wpływów z różnych dochodów,  w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej 
dochodów otrzymanych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do 
niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego w Bielsku-Białej. 

Wydatki. 

Środki w kwocie 60.768,00 zł z działu 852 – Pomoc społeczna przenosi się do działu 851 – Ochrona 
zdrowia. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu trojga dzieci urodzonych w Bielsku-
Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców i umieszczonych w zakładach opiekuńczo-
leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.  

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 stycznia 2015 r.
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