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Uchwała budżetowa na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy
z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku
Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 88.135.384,87 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 78.548.763,13 zł
2) dochody majątkowe: 9.586.621,74 zł
- jak w tabeli nr 1.
§ 2. 1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 91.870.384,87 zł, - jak w tabeli nr 2.
2) Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 72.288.357,72 zł, w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 56.446.062,59 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.813.218,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.632.844,59 zł;
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.190.000,00 zł;
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.115.506,00 zł;
4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 236.789,13 zł;
z czego:
a) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 236.789,13 zł;
5. wydatki na obsługę długu publicznego 2.300.000,00 zł;
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.582.027,15 zł, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.582.027,15 zł; z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11.195.529,31 zł; w tym:
a) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 11.195.529,31 zł.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.735.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.735.000,00 zł,
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§ 4. 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.600.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej
kwocie 3.865.000,00 zł
– zgodnie z tabelą nr 3.
2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie 6.000.000,00 zł,
z czego:
1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.735.000,00 zł
3) Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach
określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości
długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Bochnia.
§ 5. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 299.133,59 zł
2) Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 190.851,00 zł; - z czego:
1. rezerwę do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie 30.000 zł;
2. rezerwę celową w kwocie 160.851,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami
– zgodnie z tabelą nr 1.1;
2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– zgodnie z tabelą nr 1.2;
3) dochody z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących
ochrony środowiska.
– zgodnie z tabelą nr 1.3;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami tej administracji
– zgodnie z tabelą nr 2.2;
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
– zgodnie z tabelą nr 2.3.
§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku
nr 1.
§ 8. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) Miejski Dom Kultury w Bochni – 1.300.000,00 zł
2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni – 1.420.000,00zł
3) Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni – 800.000,00 zł
§ 9. Ustala się plan finansowy dla wydzielonych rachunków dochodów szkół, gimnazjów, przedszkoli
i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.
§ 10. 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia:
1. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
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a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem
nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub
zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian
obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, - z wyłączeniem zmian w wydatkach
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata 2012 – 2022.
d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi
danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków
majątkowych, - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta
Bochnia na lata 2012 – 2022.
e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego
rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata
2012 – 2022.
2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia do:
1. zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Tabela Nr 1
Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
Dział Rozdział §

Treść

Prognoza
dochodów
na 2012 rok

020

Leśnictwo

250,00

02001

Gospodarka leśna

250,00

w tym: dochody bieżące

250,00

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

250,00

600

Transport i łączność

270 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

100 000,00

w tym: dochody bieżące

100 000,00

0830

Wpływy z usług

100 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
—4—
Poz. 801
—————————————————————————————————————————————————————————————

60014

Drogi publiczne powiatowe
w tym: dochody bieżące

170 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

170 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

9 080 000,00

70005

170 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9 080 000,00

w tym: dochody majątkowe

6 000 000,00

0770

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

6 000 000,00

w tym: dochody bieżące

3 080 00,00

0470

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

360 000,00

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

2 460 000,00

0920

Pozostałe odsetki

30 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

30 000,00

710

Działalność usługowa

15 000,00

71035

Cmentarze

15 000,00

w tym: dochody bieżące

15 000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 15 000,00
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750

Administracja publiczna

455 383,00

75011

Urzędy wojewódzkie

275 383,00

w tym: dochody bieżące

275 383,00

2010

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

274 453,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

930,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

180 000,00

w tym: dochody bieżące

180 000,00

0490

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

10 000,000

0690

Wpływy z różnych opłat

35 000,00

0920

Pozostałe odsetki

100 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

35 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

5 740,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

5 740,00

w tym: dochody bieżące

5 740,00

2010

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

5 740,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

261 900,00

75414

Obrona cywilna

900,00

w tym: dochody bieżące

900,00

2010

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

900,00

75416

Straż Miejska

261 000,00

w tym: dochody bieżące

261 000,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

260 000,00

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

756

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

46 794 379,00
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75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

142 000,00

tym: dochody bieżące

142 000,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej

140 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

13 718 292,00

tym: dochody bieżące

13 718 292,00

0310

Podatek od nieruchomości

12 350 778,00

0320

Podatek rolny

6 120,00

0330

Podatek leśny

3 468,00

0340

Podatek od środków transportowych

229 500,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 020 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

306,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 120,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

102 000,00

75616

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

4 835 412,00

tym: dochody bieżące

4 835 412,00

0310

Podatek od nieruchomości

3 162 000,00

0320

Podatek rolny

255 000,00

0330

Podatek leśny

612,00

0340

Podatek od środków transportowych

234 600,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

204 000,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

81 600,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

867 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

8 160,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

22 440,00

75618

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

2 360 300,00

w tym: dochody bieżące

2 360 300,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

1 100 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

660 000,00

0490

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

600 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25 738 375,00

w tym: dochody bieżące

25 738 375,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

22 738 375,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

3 000 000,00

758

Różne rozliczenia

16 605 831,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego

16 605 831,00

w tym: dochody bieżące

16 605 831,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

16 605 831,00

801

Oświata i wychowanie

1 916 500,00

80101

Szkoły podstawowe

272 000,00

w tym: dochody bieżące

272 000,00

0920

Pozostałe odsetki

12 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

260 000,00
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80104

Przedszkola

1 596 000,00

w tym: dochody bieżące

1 596 000,00

0830

Wpływy z usług

1 500 000,00

0920

Pozostałe odsetki

16 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

80 000,00

80110

Gimnazja

20 500,00

w tym: dochody bieżące

20 500,00

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

0920

Pozostałe odsetki

8 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

12 000,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

28 000,00

w tym: dochody bieżące

28 000,00

0920

Pozostałe odsetki

3 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

25 000,00

851

Ochrona zdrowia

1 200,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 200,00

w tym: dochody bieżące

1 200,00

0920

Pozostałe odsetki

1 200,00

852

Opieka społeczna

7 585 596,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 638 939,00

w tym: dochody bieżące

6 638 939,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

28 407,00

2010

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

6 610 532,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

46 061,00

w tym: dochody bieżące

46 061,00

2010

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

12 081,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zwiazków gmin)

33 980,00

85214

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

38 962,00

w tym: dochody bieżące

38 962,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zwiazków gmin)

28 962,00

85216

Zasiłki stałe

359 897,00

w tym: dochody bieżące

359 897,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zwiazków gmin)

359 897,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

241 480,00

w tym: dochody bieżące

241 480,00

0920

Pozostałe odsetki

12 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

400,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zwiazków gmin)

229 080,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

90 000,00

w tym: dochody bieżące

90 000,00

0830

Wpływy z usług

90 000,00

85295

Pozostała działalność

170 527,00

w tym: dochody bieżące

170 527,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zwiazków gmin)

170 527,00
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853

Pozostałe zadaina w zakresie polityki społecznej

201 984,13

85395

Pozostała działalność

201 984,13

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

201 984,13

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

90019

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

100 000,00

w tym: dochody bieżące

100 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

100 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

369 364,55

92116
2320
92118

Biblioteki

140 000,00

w tym: dochody bieżące

140 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

140 000,00

Muzeum

229 364,55

w tym: dochody majątkowe

229 364,55

6207

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

229 364,55

926

Kultura fizyczna i sport

4 472 257,19

92601

Obiekty sportowe

1 115 000,00

w tym: dochody bieżące

1 115 000,00

0830

Wpływy z usług

1 050 000,00

0920

Pozostałe odsetki

6 500,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

12 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

46 500,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3 357 257,19

w tym: dochody majątkowe

3 357 257,19

6207

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

3 357 257,19

Razem

88 135 384,87

w tym:
1) dochody majątkowe

9 586 621,74

w tym dotacje:
a) dotacje na realizację zadań finansowanych z innych środków niepodlegających
zwrotowi, pochodzących z zagranicy

3 586 621,74

2) dochody bieżące

78 548 763,13

w tym dotacje:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

6 903 706,00

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej

15 000,00

c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorzadu terytorialnego

310 000,00

d) dotacje na realizację zadań realizowanych z innych środków niepodlegajacych
zwrotowi, pochodzących z zagranicy

201 984,13

e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

660 000,00

f) wpływy i wydatki związane z groamdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

100 000,00
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Tabela Nr 1.1
I. Plan dochodów i wydatków na zadana zlecone z zakresu Administracji Rządowej na 2012 rok
Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

3

4

5

6

Administracja publiczna

274 453

274 453

Urzędy wojewódzkie

274 453

274 453

750
75011

w tym:

2010

-

a) dochody bieżące

274 453

-

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

274 453

-

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

274 453

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

274 453

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

5 740

5 740

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

5 740

5 740

w tym:

751
75101

w tym:

2010

-

a) dochody bieżące

5 740

-

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

5 740

-

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

5 740

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

4 118

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

1 622

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

900

900

Obrona cywilna

900

900

a) dochody bieżące

900

-

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

900

-

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

900

-

900

w tym:

754
75414

w tym:

2010

w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
852
85212

Pomoc społeczna

6 622 613 6 622 613

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 610 532 6 610 532

w tym:
6 610 532

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
6 610 532
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

-

a) dochody bieżące
2010

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

302 539

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

284 733

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

17 806

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

6 307 993

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

12 081

12 081

w tym:

85213
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w tym:

2010

a) dochody bieżące

12 081

-

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

12 081

-

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

12 081

-

12 081

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OGÓŁEM

6 903 706 6 903 706

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2012 roku

Dział Rozdział
1

2

750
75011

852
85212

§

Dochody
kwota zł

Nazwa

3

4

5

Administracja publiczna

2 480

Urzędy wojewódzkie

2 480

0690 Wpływy z różnych opłat

2 480

Pomoc społeczna

82 205

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

82 205

0970 Wpływy z różnych opłat

82 205

OGÓŁEM

84 685

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Tabela Nr 1.2
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz
w Miejskim Programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
Dział
Rozdział
§
1
756

75618

0480
851
85154
0920
851
85153

Nazwa

Dochody

Wydatki

3
660 000

-

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostałe odsetki

660 000

-

660 000
660 000
1 200
1200
1 200

-

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie narkomanii
a) wydatki bieżące
w tym:
Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

-

750 000
4 500
4 500
4 500

2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

4
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85154

przeciwdziałania narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
w tym:
- utrzymanie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"
- działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"
- pomoc osobom uzależnionym, poprzez działalność Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego dla Uzależnionych, działalność Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- koszty działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzaleznionych współuzaleznionych i ofiar przemocy MOPS

-

745 500
745 500

-

577 490
108 010
40 000

-

20 000

Przewodniczący Rady Miasta
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Tabela Nr 1.3
Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2012 rok
Dział,
rozdział,
§
1
900
90019

0690
900
90003

90004

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki zł

2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3
100.000
100.000

-

100.000
100.000
-

100.000
70.000
70.000
60.000

-

10.000
30.000
30.000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
1. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań
przeciwdziałających zanieczyszczeniom
2. edukacja ekologiczna
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1. urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
miejskich

4
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Tabela nr 2
do Uchwały budżetowej nr XIV/145/2011
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2011 roku
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Tabela Nr 2.1
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/145/2011
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
— 26 —
Poz. 801
—————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
— 27 —
Poz. 801
—————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
— 28 —
Poz. 801
—————————————————————————————————————————————————————————————

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/145/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasta Bochnia w roku 2012
Dział Rozdział Nazwa
1

2

754
75405

75411

801
80104

851
85195

921
92105

92109

92116

92118

Wydatki
3

4

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

105 000

Komendy Powiatowe Policji

30 000

w tym: dotacje na zadania bieżące

30 000

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75 000

w tym: dotacje na zadania bieżące

75 000

Edukacyjna opieka wychowawcza

160 000

Przedszkola

160 000

w tym: dotacje dla przedszkoli

160 000

Ochrona zdrowia

15 000

Pozostała działalność

15 000

w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiagnięcia zysku

15 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 550 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

30 000

w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiagnięcia zysku

30 000

Domy iośrodki kultury, świetlice i kluby

1 300 000

w tym: Miejski Dom Kultury w Bochni

1 300 000

Biblioteki

1 420 000

w tym: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni

1 420 000

Muzea

800 000

w tym: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

800 000
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926
92605

Kultura fizyczna i sport

462.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

360 000

w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiagnięcia zysku

360 000

D O T A C J E razem

4 190 00
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/145/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych na 2012 rok
Nazwa rachunku dochodów Dział
własnych
Rozdział

Dochody
Ogółem

Wydatki
w tym:
Dochody
własne

Stan środków
pieniężnych
na początek roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

801 80101

45 000

45 000

0,00

45 000

Szkoła Podstawowa Nr 2

801 80101

45 000

45 000

0,00

45 000

Szkoła Podstawowa Nr 4

801 80101

45 000

45 000

0,00

45 000

Szkoła Podstawowa Nr 5

801 80101

20 000

20 000

0,00

20 000

Szkoła Podstawowa Nr 7

801 80101

20 000

20 000

0,00

20 000

Gimnazjum Nr 1

801 80110

25 000

25 000

0,00

25 000

Gimnazjum Nr 2

801 80110

1 500

1 500

0,00

1 500

Miejskie Przedszkole Nr 5

801 80104

360

360

0,00

360

201 860

201 860

0,00

201 860

OGÓŁEM

Stan środków
pieniężnych
na koniec
roku

-
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Tabela Nr 2.2
Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2012 rok
Dział Rozdział §

Nazwa

710

Działalność usługowa

15 000

15 000

Cmentarze

15 000

15 000

15 000

-

15 000

-

-

15 000

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

15 000

OGÓŁEM

15 000

15 000

71035

Dochody Wydatki

w tym:
a) dochody bieżące
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państawana zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela Nr 2.3
Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na 2012 rok
Dział Rozdział §
1

2

Nazwa
3

600
60014

Dochody Wydatki
4

5

6

Transport i łączność

170 000

170 000

Drogi publiczne powiatowe

170 000

170 000

170 000

-

170 000

-

w tym:
a) dochody bieżące
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

170 000

w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
921
92116

170 000

Kultura i ochrona dziadzictwa narodowego

140 000

140 000

Biblioteki

140 000

140 000

140 000

-

140 000

-

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące

-

140 000

OGÓŁEM

310 000

310 000

w tym:
a) dochody bieżące
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego
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Tabela Nr 3
Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
A. Dochody

88 138 384,87

B Wydatki (B1+B2)

91 870 384,87

B1 wydatki bieżące

72 288 357,72

B2 wydatki majątkowe

19 582 027,15

C Deficyt budżetu (A-B)

- 3 735 000,00

F Finansowanie

3 735 000,00

P Przychody budżetu ogółem

7 600 000,00

z tego:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6 000 000,00

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

1 600 000,00

R Rozchody budżetu ogółem

3 865 000,00

z tego:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek i

3 865 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

