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UCHWAŁA NR XXI/124/2012
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
na rok 2012
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), d) ustawy
z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na wniosek Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012 o kwotę
81.211,59 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81.211,59 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012 o łączną
kwotę 81.211,59 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 81.211,59 zł, z tego:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 56.000,00 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, zwiększa się o łączną kwotę
56.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o łączną kwotę 2.411,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł
- 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 - zwiększa się o kwotę 21.800,59 zł
2) w wydatkach majątkowych dokonuje się przeniesienia miedzy zadaniami na łączną kwotę 346.170,00 zł,
w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeniesienie na łączną kwotę 346.170,00 zł, a wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o 85.194,00 zł - zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok
2012 – zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
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2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok – zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Po dokonaniu zmian Budżet Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012 przestawia się następująco:
1. Dochody budżetu na rok 2012 wynoszą 45.201.930,31 zł w tym:
1) dochody bieżące: 29.228.322,31 zł
2) dochody majątkowe: 15.973.608,00 zł
2. Wydatki budżetu na rok 2012 wynoszą 53.495.488,54 zł
3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 29.387.045,54 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 20.887.534,61 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.683.898,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7.203.636,61,61 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 863.221,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.868.990,00 zł;
4) 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 - 917.299,93 zł.
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 850.000,00 zł;
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 24.108.443,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 24.108.443,00 zł, a 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 wynoszą 15.139.851,00 zł.
5. Rozchody budżetu związane ze spłata pożyczek i kredytów wynoszą 1.277.059,00 zł
6. Przychody budżetu związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach
budżetu wynoszą łącznie 9.570.617,23 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/124/2012
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2012

Dział

Rozdział

Paragraf

020
02001

0840

Źródła dochodów

Zmniejszenie

Zwiększenie

Leśnictwo

0,00

74 530,50

Gospodarka leśna

0,00

74 530,50

z tego: dochody bieżące

0,00

74 530,50

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

0,00

74 530,50
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Oświata i wychowanie

63 850,00

67 120,09

Szkoły podstawowe

63 850,00

63 850,00

z tego: dochody majątkowe

63 850,00

63 850,00

6320

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej własnych
gmin (związków gmin)

63 850,00

0,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)

0,00

63 850,00

Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół

0,00

3 270,09

z tego: dochody bieżące

0,00

3 270,09

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)

0,00

3 270,09

w tym: dotacje i środki na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

3 270,09

Pomoc społeczna

0,00

3 411,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

3 411,00

z tego: dochody bieżące

0,00

3 411,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej

0,00

1 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

2 411,00

63 850,00

145 061,59

- dochody bieżące

0,00

81 211,59

w tym: dotacje i środki na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

3 270,09

63 850,00

63 850,00

80101

80114

2889

852
85214

Dochody ogółem:
z tego:

- dochody majątkowe

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/124/2012
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012

Dział Rozdział
010

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszenie Zwiększenie
0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

15 000,00

z tego:
wydatki bieżące
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z tego:
wydatki jednostek budżetowych ogółem

0,00

15 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0,00

15 000,00

wydatki majątkowe

0,00

65 000,00

- wydatki majątkowe ogółem

0,00

65 000,00

w tym: 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 jst.

0,00

65 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

- wydatki majątkowe ogółem

100 000,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

- wydatki majątkowe ogółem

20 000,00

20 000,00

w tym: 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 j.s.t.

20 000,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

11 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0,00

11 000,00

Oświata i wychowanie

0,00

21 800,59

0,00

21 800,59

0,00

21 800,59

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 j.s.t.

0,00

21 800,59

Pomoc społeczna

0,00

3 411,00

0,00

3 411,00

0,00

3 411,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

0,00

2 411,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

1 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

w tym:

w tym:

600

Transport i łączność
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:

700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:

750

Administracja publiczna
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:

801

80114 Zespoły obsługi ekonom.-admin.szkół
z tego:
wydatki bieżące
z tego:

852

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z tego:
wydatki bieżące
z tego:

900

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki majątkowe ogółem
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

226 170,00

161 170,00

226 170,00

161 170,00

226 170,00

161 170,00

- wydatki majątkowe ogółem

226 170,00

161 170,00

w tym: 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 j.s.t.

100 976,00

141 170,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:

926

Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
z tego:
wydatki bieżące
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych ogółem
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

346 170,00

427 381,59

wydatki bieżące

0,00

81 211,59

w tym: 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 j.s.t.

0,00

21 800,59

wydatki majątkowe

346 170,00

346 170,00

w tym: 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 j.s.t.

120 976,00

206 170,00

Wydatki ogółem
z tego:

Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXI/124/2012
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
z tego finansowanych z:
Dział Rozdział

Nazwa zadania

Plan wydatków
majątkowych ogółem

Dochodów własne

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

zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie
010

600

700

900

01010

Budowa sieci kanalizacyjnej dla
wsi Młodów i Głębokie -etap Izwrot części środków w ramach
udzielonej pomocy publicznej

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

Odbudowa ul. Gąsiorowskiego
w m. Piwniczna-Zdrój nr drogi K
293582 km 0+000-1+500

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

70005 Zagospodarowanie terenu poprzez
utworzenie parkingu i miejsc
rekreacyjnych wokół budynku
gminnego w Łomnicy -Zdroju
pełniącego funkcje kulturalnoturystyczne oraz doposażenie
budynku do działalności
społeczno-kulturalnej.

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00 100 000,00

0,00

0,00

60078

90001

Rozbudowa wodociągu gminnego
dla Osiedla Hanuszów
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Budowa świetlicy środowiskowej
wraz z boiskiem rekreacyjnym
w Zubrzyku

85 000,00

20 000,00

85 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Modernizacja Domu Kultury
w Piwnicznej-Zdroju
"Zachowanie kulturowego
i duchowego dziedzictwa
"Kultura zwierciadło duszy"

141 170,00

141 170,00

141 170,00

0,00

0,00

141 170,00

346 170,00

346 170,00

346 170,00 140 000,00

0,00

206 170,00

Ogółem:

1) Zwrot środków w ramach udzielonej pomocy publicznej - środki finansowe z Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 koszty uznano za
niekwalifikowane dotyczy zad. inwestycyjnego realizowanego w latach 2010-2011 pn."Budowa sieci
kanalizacyjnej dla wsi Młodów i Głębokie - etap I" kwota 65.000,-zł
2) Zmniejszenie wartości zadania po przetargu
3) Przeniesienie między paragrafami zmniejszenie w paragrafie z końcówką "9" zwiększenie z końcówką "0"
w zadaniu inwestycyjnym pn. "Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie parkingu i miejsc
rekreacyjnych wokół budynku gminnego w Łomicy Zdroju pełniącego funkcje kulturalno-turystyczne oraz
doposażenie budynku do działalności społeczno-kulturalnej" część wydatków zakwalifikowane jest jako
wydatki niekwalifikowalne - kwota 20.000,-zł
4) Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego dla Osiedla Hanuszów" kwota 100.000,-zł
5) Przeniesienie między paragrafami zmniejszenie w paragrafie z końcówką "9" zwiększenie z końcówką "0"
w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem rekreacyjnym
w Zubrzyku"" część wydatków zakwalifikowane jest jako wydatki niekwalifikowalne kwota 20.000,-zł
natomiast kwota 65.000,-zł przeniesiona na zadanie w poz.1.
6) Przeniesienie między paragrafami zwiększenie z końcówką "8" kwota 141.170,-zł zmniejszenie
z końcówką "9" kwota 15.976,-zł i zmniejszenie z końcówką "0" kwota 125.194,-zł zad. inwest.
pn."Modernizacja Domu Kultury w Piwnicznej-Zdroju "Zachowanie kulturowego duchowego dziedzictwa
"Kultura zwierciadłem duszy" - zmiana związana ze zmianą kursu euro
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/124/2012
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

DOCHODY

WYDATKI

Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie
801
80101
6320

Oświata i wychowanie

63 850,00

0,00

Szkoły podstawowe

63 850,00

0,00

z tego: dochody majątkowe

63 850,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

63 850,00

0,00
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Oświata i wychowanie

63 850,00

0,00

Szkoły podstawowe

63 850,00

0,00

63 850,00

0,00

63 850,00

0,00

63 850,00

0,00

z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
wydatki majątkowe ogółem
Ogółem dochody i wydatki:

63 850,00

0,00

Przewodniczący Rady
Adam Musialski

