Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/221/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r
Zmiany dotyczą:
1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 81.271 zł, w tym:
a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 24.234 zł – wpływy z różnych dochodów w Urzędzie
Miasta – uzyskane ponadplanowe dochody w rozdziale Gospodarka gruntami
i nieruchomościami (m.in. środki za operaty szacunkowe, za posiedzenia Miejskiej Komisji
Urbanistyczno Architektonicznej),
b) Dz. 700 rozdział 70005 § 8510 o kwotę 57.037 zł - wpływy z różnych rozliczeń – podatek od
towarów i usług VAT otrzymany bądź przewidziany do otrzymania z Urzędu Skarbowego
w związku z realizacją zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską,
Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”,
2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 317.153 zł, w tym:
a) Dz. 750 rozdział 75023 § 6207 o kwotę 317.153 zł – planowane zmniejszenie środków dotacji
celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich w związku z tym, że zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” będzie realizowane
w roku 2014.
3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 137.240 zł, w tym:
a) Dz. 010 rozdział 01008 § 6050 o kwotę 60.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych przeznaczone na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki
Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi
przed i za mostem w odleglosci okolo 100 m” w rozdziale Melioracje wodne (realizacja zadania
wynika z uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku
z potrzebą przeciwdziałania wiosennym podtopieniom w dolinie rzeki Białej, w szczególności
w okolicach mostu w ul. Kazimierzowskiej),
b) Dz. 801 rozdział 80132 § 6060 o kwotę 23.240 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych w rozdziale Szkoły artystyczne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu
instrumentu perkusyjnego – marimby dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku
Podlaskim,
c) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 4.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Bielskiego Domu Kultury – zwiększenie
środków przeznaczonych na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie
Spotkania” z udziałem zespołów z Białorusi, Brazylii, Holandii, Gruzji, Meksyku, Rumunii,
Serbii, Słowacji i Polski,
d) Dz. 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę 50.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały
Nr XXII/144/12 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
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zabytków – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku
Podlaskim na prace dotyczące zabytku (Kościół farny p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja z lat
1783-84 wraz z cmentarzem przykościelnym w obrębie ogrodzenia i dzwonnicą)
z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy i montażu z obróbkami 17 sztuk okien w Kościele
p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim,
4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 373.122 zł, w tym:
a) Dz. 750 rozdział 75023 § 6067 o kwotę 317.153 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych w części finansowanej środkami unijnymi w związku
z tym, że zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiegoczęść II, administracja samorządowa” będzie ralizowane w roku 2014,
b) Dz. 750 rozdział 75023 § 6069 o kwotę 55.969 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych w części finansowanej środkami własnymi budżeu miasta w związku z
tym, że zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiegoczęść II, administracja samorządowa” będzie ralizowane w roku 2014.
Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński

