
 

Uzasadnienie  

do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok 

1. W stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie ogólne kwoty budżetowe. 

2. W następujących rozdziałach skorygowano zakwalifikowanie wydatków do grup: 60016, 

71095, 85305 i  85495. Korekty te są ujęte w § 2 ust. 2 uchwały, w tabeli 3 oraz w zał. nr  1  

w części I (dotacje dla żłobków). 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1978 z 27 listopada 2015 r.) 

wprowadzono nowy rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Przeniesiono do niego 

dochody i wydatki ujęte w projekcie budżetu w rozdziale 75095 (370.800 zł). Zmiana  

w tabelach 1, 2 i 3 oraz w zał. nr  1 (w części II zmniejszenie w rozdziale 75095 do 50.000 zł 

oraz dopisany nowy rozdział 75515 – 179.838 zł). 

4. W § 10 ust. 3 uchwały budżetowej wpisano właściwą kwotę (19,6 mln zł) dochodów z tytułu 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w projekcie budżetu pomyłkowo 

doliczono w tym ustępie 25.000 zł opłaty produktowej). 

5. Inwestycję jednoroczną Wydziału Dróg Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem 

ulicznym… przeniesiono do projektów wieloletnich (WPF), zmniejszając nakłady w 2016 roku 

o 350.000 zł. O 350.000 zł tymczasowo powiększono nakłady (do 1.350.000 zł) na Budowę 

nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta. 

6. Uwzględniono zmianę nazwy Domu Kultury Rybnik-Niewiadom na Industrialne Centrum 

Kultury w Rybniku-Niewiadomiu (ICK). Ponadto o 610.300 zł zmniejszono dotację dla 

Muzeum (do 1.715.000 zł) i zwiększono dotację dla ICK (do 1.263.700 zł). Korekta jest ujęta  

w § 8 ust. 1 pkt 1 i 6 uchwały, w tabeli 3 oraz w zał. nr  1 w części I.  

7. W tabeli 4 Plan wydatków majątkowych wpisano dodatkową kolumnę obejmującą wydatki 

na programy finansowane z udziałem środków unijnych (jest tam jedna pozycja RDR-P). 

8. Poza uchwałą uzupełniono plan finansowy budżetu obywatelskiego, w którym uwzględniono 

podział nie rozdysponowanych w pierwszym rozstrzygnięciu środków w dzielnicach 

Boguszowice Stare, Ligota – Ligocka Kuźnia i Wielopole (budżet obywatelski po uzupeł-

nieniach dołączono do Uzasadnienia).               

 


