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UCHWAŁA NR  XLIII/266/2018 

RADY GMINY  SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

w sprawie zmian  budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  

2018 r., poz. 994 z późn. zm.),  w związku z  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.)   

 

 

RADA GMINY UCHWALA, co następuje: 

 

§ 1  

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§2 

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§3 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą: 

„Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§4 

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą: 

„Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§5 

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. pod nazwą: 

„Dotacje celowe w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 
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UZASADNIENIE 

 

 

W zakresie  dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.   

Planowane dochody wynoszą 21 614 304,43 zł, w tym: 

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 221 658,00 zł, w tym 

zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 221 658,00  zł.  

Zmiana planu  dochodów dotyczy:  

W dziale 700  – Gospodarka mieszkaniowa ,  

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami , dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę  

5 667,00  zł, z tytułu wpłat wniesionych za rozgraniczenie działek.  

W dziale 750  – Administracja publiczna,  

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia  dochodów o kwotę 2 008,00 zł z tytułu 

dotacji na zadania zlecone, zgodnie z informacją Znak: FN.I.3111.576.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z 

dnia 24 września 2018 roku, przeznaczone na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji 

elektronicznej. 

W dziale 756  – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,  

rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 

od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  , dokonuje się zmian 

między paragrafami dochodów, 

rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw  , dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę  5 667,00 zł. 

W dziale 801  – Oświata i wychowanie, 

rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zmniejszenia  dochodów o kwotę 804,00 zł z tytułu 

dotacji na zadania zlecone, zgodnie z informacją Znak: FN.I.3111.586.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z 

dnia 27 września 2018 roku, przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

W dziale 852  – Pomoc społeczna,   

rozdziale 85213 – 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 , dokonuje się zmniejszenia  dochodów o kwotę 1 027,00 zł z tytułu dotacji 

na zadania zlecone, zgodnie z informacją Znak: FN.I.3111.577.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia  

24 września 2018 roku, przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

W dziale 855  – Rodzina,    

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia dochodów o 

kwotę 206 739,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z informacją Znak: FN.I.3111.579.2018 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2018 roku, przeznaczone na  realizację świadczeń rodzinnych 

na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na 

podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

W dziale 900  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  ,  

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami , dokonuje się zwiększenia dochodów o dotację w kwocie 

14 742,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 

dofinansowanie zadania „ Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z 

budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”. 
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Zmiana planu  wydatków dotyczy: 

Planowane wydatki wynoszą 23 741 304,43 zł, w tym: 

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 221 658,00 zł, w tym 

zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 224 508,22 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 

2 850,22 zł. 

W dziale 750  – Administracja publiczna,  

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 

2 008,00 zł, przeznaczone na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, 

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia  wydatków o kwotę 23 027,00 zł, na 

potrzeby zgłoszone przez jednostkę oświatową i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, 

rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł i dokonuje zmian między 

paragrafami wydatków, 

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 120,00 zł, 

rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki o kwotę 3 364,00 zł i dokonuje się zmian między 

paragrafami wydatków, 

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 9 357,00 zł i dokonuje się 

zmian między paragrafami wydatków, 

rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 11 574,00 zł, środki ze zmniejszenia w 

rozdziałach 80104 i 80148,  

rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o środki z dotacji o 

kwotę 804,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków, wynikające z zapotrzebowania  na podręczniki, 

materiały edukacyjne lub  materiały ćwiczeniowe przez jednostki oświatowe  w miesiącu wrześniu,  

W dziale 852  – Pomoc społeczna,   

rozdziale 85213 – 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, dokonuje się zmniejszenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 1 027,00 zł, 

przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

W dziale 855  – Rodzina,    

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia wydatków o 

środki z dotacji o kwotę 206 739,00 zł, przeznaczone na  realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

W dziale 900  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami , dokonuje się zwiększenia wydatków  o dotację w kwocie 

14 742,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 

dofinansowanie zadania „ Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z 

budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”. 

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł, w ramach 

Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów.  

W dziale 921  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,  

rozdziale 92195 – Pozostała działalność , dokonuje się zmniejszenia  wydatków  o  kwotę  20 720,00 zł. 

W dziale 926  – Kultura fizyczna,  

rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 920,00 zł oraz zmian 

między paragrafami wydatków, w tym zmian w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów. 
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W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” zmniejsza się kwotę 

wydatków na zadanie: 

- nr 14 - Doposażenie siłowni plenerowej na Stanicy Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego 

sołectwa Michałów. 

 

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.,” dokonuje się zmian 

dochodów i wydatków i ustala  się ich wysokość zgodnie z niniejszym załącznikiem. 

 

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Dotacje celowe  w 2018 r.” w części II dotacje dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych,  dokonuje się zmian podziału dotacji  przeznaczonych na  sfinansowanie kosztu 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne.  


