
UCHWAŁA NR XXIX/551/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 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 2 czerwca 2017 r.

Poz. 3373



Przeniesienia  dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej

 w zł i gr

Zwiększenia

Gmina Powiat Gmina Powiat

38 377,11 38 377,11

801 38 377,11 38 377,11

1) dochody bieżące 35 892,11 38 377,11

30 387,00

30 387,00

7 990,11

4,31

2 200,80

3 300,00

2 485,00

2 485,00

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych

2) dochody majątkowe

- wpływy z opłat egzaminacyjnych 

oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów

- wpływy z różnych opłat 

- wpływy z usług 

- wpływy z pozostałych odsetek

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych

- wpływy z różnych dochodów 

z tego:

Dz. Nazwa
Zmniejszenia

RAZEM  DOCHODY :

Oświata i wychowanie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/551/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3373



Przeniesienia  wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej

w zł i gr

Zwiększenia

Gmina Powiat Gmina Powiat

OGÓŁEM  WYDATKI : 23 990,00 23 990,00

921

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 23 990,00 23 990,00

92106 Teatry 23 990,00 23 990,00

1. Wydatki bieżące 23 990,00

w tym:

   b) dotacje na zadania 

bieżące 23 990,00

2. Wydatki majątkowe 23 990,00

w tym:

   a) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 23 990,00

Dz. Rozdz. Nazwa
Zmniejszenia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/551/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3373



Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok 

Dochody. 

W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się  

następujące zmiany:  

1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochody w 

kwocie 30.387,00 zł z wpływów z różnych opłat przeniesione zostają do wpływów  

z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów.  

2. W celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów kwota 7.990,11 zł z wpływów  

z usług przeniesiona zostaje do: 

1) do wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 4,31 zł, 

2) do wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2.200,80 zł, 

3) do wpływów z różnych dochodów w wysokości 3.300,00 zł, 

4) do wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.485,00 zł. 

Wydatki. 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 23.990,00 zł  

z wydatków majątkowych /dotacja celowa dla Teatru Lalek Banialuka/ przenosi się do wydatków 

bieżących /dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka/. Po podpisaniu umów z wykonawcami 

zadania  inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa” pozostającą kwotę tj.23.990,00 zł 

przeznacza się na remonty tj. na malowanie ścian holu /wraz z przedsionkiem, pomieszczeniem 

kasy, biurem Impresariatu/.  

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/551/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3373
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