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UCHWAŁA NR XIV/147/11
RADY MIASTA BOCHNIA

Data: 2012-01-18

z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 lit. b, f, pkt 4
i pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11 i pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia
uchwala co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 487.687,09 zł jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 3.357.519,28 zł jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały
3) Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 713.027,69 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 3.582.839,88 zł, jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 77.437.678,41 zł
2. Plan wydatków w kwocie 80.139.099,41 zł
3. Deficyt budżetu 2.701.421,00 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.923.600,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku
2011.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zwiększenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 487.687,09 zł w tym:
Dział
Rozdz. §

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota zł

1

2

3

600

Transport i łączność

60004

Lokalny transport zbiorowy

220,00

151.946,02

w tym: dochody bieżące

220,00

0920

Pozostałe odsetki

220,00

60016

Drogi publiczne gminne

390,00

w tym: dochody bieżące

390,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

151.336,02

w tym: dochody bieżące

151.336,02

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

151.336,02

630

Turystyka

960,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

960,00

390,00

w tym: dochody bieżące

960,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

960,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

152.700,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

152.700,00

w tym: dochody bieżące

152.700,00

0470

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności

750

Administracja publiczna

6.000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu

6.000,00

3.100,00
400,00
131.500,00

17.700,00

w tym: dochody bieżące

6.000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

6.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000,00

75416

Straż Miejska

50.000,00

w tym: dochody bieżące

50.000,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

50.000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

72.300,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od
spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

22.000,00

w tym: dochody bieżące

22.000,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

10.000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

12.000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

50.300,00

w tym: dochody bieżące

50.300,00
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0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

0920

Pozostałe odsetki

801

Oświata i wychowanie

37.541,07

80101

Szkoły podstawowe

21.322,40

w tym: dochody bieżące

21.322,40

Dotacje celowe 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

20.822,40

2001

50.000,00
300,00

w tym: dochody bieżące
2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

80104

Przedszkola

15.691,67

500,00

w tym: dochody bieżące

15.691,67

2007

Dotacje celowe 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

15.691,67

80110

Gimnazja

250,00

w tym: dochody bieżące

250,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

250,00

80195

Pozostała działalność

277,00

w tym: dochody bieżące

277,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

237,00

0690

Wpływy z różnych opłat

851

Ochrona zdrowia

240,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

240,00

40,00

w tym: dochody bieżące

240,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

240,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

16.000,00

w tym: dochody bieżące

16.000,00

Wpływy z różnych dochodów

16.000,00

0970

Zmniejszenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 3.357.519,28 zł w tym:
Dział
Rozdz. §

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota zł

1

2

3

600

Transport i łączność

100.000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100.000,00

w tym: dochody bieżące

100.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

100.000,00

630

Turystyka

66.707,88

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

66.707,88

w tym: dochody majątkowe

66.707,88

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

66.707,88

700

Gospodarka mieszkaniowa

692.259,40

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

692.259,40

w tym: dochody majątkowe

692.259,40

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

692.259,40

750

Administracja publiczna

6.000,00
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75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6.000,00

w tym: dochody bieżące

6.000,00

0920

Pozostałe odsetki

6.000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

300,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

300,00

w tym: dochody bieżące

300,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

97.500,00

90095

Pozostała działalność

97.500,00

w tym: dochody majątkowe

97.500,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

97.500,00

926

Kultura fizyczna

2.394.752,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.394.752,00

w tym: dochody majątkowe

2.394.752,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

2.394.752,00

6207

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/147/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 713.027,69 zł w tym:
Dział Rozdz. §

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota zł

1

2

3

600

Transport i łączność

51.336,02

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

51.336,02

w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

51.336,02

w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

51.336,02

w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

51.336,02

801

Oświata i wychowanie

15.691,67

80104

Przedszkola

15.691,67

w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

15.691,67

w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich

15.691,67

naliczanew tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3

15.691,67

926

Kultura fizyczna

646.000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

646.000,00

Wydatki majątkowe:
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w tym: - Park rodzinny „Uzbornia” 646.000 zł

646.000,00

w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

646.000,00

Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 3.582.859,88 zł w tym:
Dział
Rozdz. §

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota zł

1

2

3

600

Transport i łączność

835.712,00

60016

Drogi publiczne gminne

835.712,00

w tym:
1. Wydatki majątkowe

835.712,00

w tym: - budowa trasy północno-zachodniej (etap I) 28.847 zł
- budowa trasy północno-zachodniej (etap II) 340.000 zł
- ul. Brzozowa – 30.000 zł
- ul. Dębnik – 137.116 zł
- ul. Hutnicza – boczna – 46.000 zł
- ul. Kaima – 15.000 zł
- ul. Karasia – 30.000 zł
- ul. Przysieki – 15.000 zł
- ul. Trudna (chodnik + nawierzchnia) – 24.000 zł
- ul. Wąwóz – 20.000 zł
- ul. Włodka – 22.000 zł
- ul. Legionów Polskich (od KN2 do ul. Jakubowskiego) 29.077 zł
- chodnik ul. Brodzińskiego – 20.000 zł
- chodnik ul. Dąbrowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Wiśnicką) – 18.672 zł
- chodnik ul. Urbana I etap – 23.000 zł
- chodnik ul. Wyspiańskiego – 12.000 zł
- mur oporowy ul. Kolanowska – 25.000 zł
630

Turystyka

66.707,88

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

66.707,88

w tym:
Wydatki majątkowe:

66.707,88

w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym: - Rowerowy pierścień solny ”SALINA CRACOVIENZIS” – 66.707,88 zł
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.800,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

15.800,00

w tym:
1. Wydatki majątkowe
w tym: - remont świetlicy w Kolanowie – 15.800 zł
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15.800,00
15.800,00
118.500,00
97.500,00

w tym:
1. Wydatki majątkowe

97.500,00

- w tym: Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej - 97.500 złw tym: wydatki finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90095

Pozostała działalność

21.000,00

w tym:
1. Wydatki majątkowe

21.000,00

w tym: - wodociąg Kurów Grabina – 21.000 zł
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

151.388,00
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92118

Muzea

151.388,00

w tym:
1. Wydatki majątkowe

151.388,00

w tym: - adaptacja strychu Muzeum oraz konserwacja elewacji 151.388 zł
926

Kultura fizyczna

2.394.752,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.394.752,00

Wydatki majątkowe:

2.394.752,00

w tym: - Park rodzinny „Uzbornia” 2.394.752 zł
w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2.394.752,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

