
UCHWAŁA NR XXV-157-2016
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 
poz. 1515 z późn. zm.), art. 211,  art. 217,  art. 235, art. 236, art. 237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXI-132-2015  z dnia 16 grudnia  2015 r.  
p.n. „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów 
budżetu zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 1a do Uchwały Budżetowej Nr XXI-132-2015  z dnia 16 grudnia  2015r. 
p.n. „DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok”, zgodnie z tabelą nr 1a do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXI-132-2015  z dnia 16 grudnia  2015 r.  
p.n. „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK” poprzez zwiększenie  planu wydatków budżetu zgodnie 
z tabelą  nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 4. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:

– po stronie dochodów kwotą 18 798 959,02zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 637 810,22 zł

- dochody majątkowe w kwocie 161 148,80  zł

– po stronie wydatków kwotą  20 210 591,59zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 588 880,19 zł

- wydatki majątkowe w kwocie  1 621 711,40 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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tabela nr 1

do Uchwały Nr XXV-157-2016 z dnia 14 marca 2016r.

ZMIANY W PLANIE  DOCHODÓW BUDŻETU

NA 2016 ROK

1) zwiększyć  plan dochodów budżetu  na rok 2016  w kwocie  1 788 036,38    

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 320,00 31 320,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami, w tym:

31 320,00 31 320,00

- urzędy wojewódzkie 31 320,00 31 320,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

3 500,00 3 500,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami, w tym:

3 500,00 3 500,00

 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500,00 3 500,00

752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami, w tym:

300,00 300,00

 - pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 67 946,00 67 946,00

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora 

finansów publicznych, w tym:

67 946,00 67 946,00

- pozostała działalność 67 946,00 67 946,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1 684 970,38 1 684 970,38

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami, w tym:

1 418 881,38 1 418 881,38

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 400 993,00 1 400 993,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

6 649,00 6 649,00

- dodatki mieszkaniowe 682,38 682,38

dochody bieżące 

 Dział 
dochody         

majątkowe

nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem
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- pozostała działalność 10 557,00 10 557,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

266 089,00 266 089,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

8 046,00 8 046,00

 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 658,00 71 658,00

- zasiłki stałe 58 640,00 58 640,00

- ośrodki pomocy społecznej 81 290,00 81 290,00

- pozostała działalność 46 455,00 46 455,00

RAZEM 1 788 036,38 1 788 036,38

2) zmniejszyć  plan dochodów budżetu  na rok 2016  w kwocie  1 720 090,38    

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 320,00 31 320,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

31 320,00 31 320,00

- urzędy wojewódzkie 31 320,00 31 320,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

3 500,00 3 500,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: 

3 500,00 3 500,00

 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500,00 3 500,00

752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

300,00 300,00

 - pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1 684 970,38 1 684 970,38

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

1 418 881,38 1 418 881,38

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem

dochody bieżące 
dochody         

majątkowe
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- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 400 993,00 1 400 993,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

6 649,00 6 649,00

- dodatki mieszkaniowe 682,38 682,38

- pozostała działalność 10 557,00 10 557,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin), w tym:

266 089,00 266 089,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

8 046,00 8 046,00

 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 658,00 71 658,00

- zasiłki stałe 58 640,00 58 640,00

- ośrodki pomocy społecznej 81 290,00 81 290,00

- pozostała działalność 46 455,00 46 455,00

RAZEM 1 720 090,38 1 720 090,38
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tabela nr 1a 

do Uchwały Nr XXV-157-2016 z dnia 14 marca 2016r.

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i środków 

na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2i 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 320,00 31 320,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

31 320,00 31 320,00

- urzędy wojewódzkie 31 320,00 31 320,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

3 500,00 3 500,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

3 500,00 3 500,00

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 3 500,00 3 500,00

752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

300,00 300,00

 - pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1 418 881,38 1 418 881,38

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

1 418 881,38 1 418 881,38

DOCHODY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

na 2016 rok

I. DOCHODY na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem

dochody bieżące 
dochody         

majątkowe
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- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1 400 993,00 1 400 993,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 649,00 6 649,00

- dodatki mieszkaniowe 682,38 682,38

- pozostała działalność 10 557,00 10 557,00

RAZEM 1 454 001,38 1 454 001,38

II.  Plan dochodów na 2016 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w zwiazku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80,00

wpływy z różnych opłat - za  udostępnianie  danych 80,00

852 POMOC SPOŁECZNA 16 339,00

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego 16 300,00

wpływy z różnych opłat - za  wydanie duplikatu KDR 39,00

RAZEM 16 419,00       

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem
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tabela nr 2

do Uchwały Nr XXV-157-2016 z dnia  14 marca 2016r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 

NA 2016 ROK

1)      zwiększyć  plan wydatków budżetu  na rok 2016  w kwocie   67 946,00

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy finansowane 

z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją 

zadań jednostki 

samorzadu  terytorialnego

801 OŚWIATA I 

WYCHOWANIE

67 946,00 67 946,00 67 946,00 67 946,00

80195 Pozostała działalność 67 946,00 67 946,00 67 946,00 67 946,00

 RAZEM 67 946,00 67 946,00 67 946,00 67 946,00

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej

plan wydatków 

ogółem
wydatki bieżace 

wydatki 

majątkowe
wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

w szczególności:

wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części 

związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych 

przez jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do spłaty w 

danym roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego
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