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Poz. 5008
UCHWAŁA NR XXXII/328/13
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 czerwca 2013 roku
zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz. 594), 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. f, pkt 4 pkt 6 i pkt 12 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 u c h w a l a co następuje:
§ 1. 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 702.730,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 36.000,00 zł jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 833.730,00 zł,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększone wydatki budżetu finansowane będą wolnymi
środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 167.000,00 zł,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta
wynosi:

Bochnia na 2013 rok

1. Plan dochodów w kwocie

96.316.382,08 zł

2. Plan wydatków w kwocie

105.832.402,50 zł

3. Deficyt budżetu

9.516.020,42 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 4.350.000,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę
w roku 2013.
§ 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

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/328/13
Rady Miasta Bochnia
z dnia 27 czerwca 2013 r.
1. Zwiększenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 702.730,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
§
1
2
600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
w tym: dochody bieżące
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: dochody majątkowe
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
758
Różne rozliczenia
75814 Różne rozliczenia finansowe
- dochody majątkowe
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego
801
Oświata i wychowanie
80110 Gimnazja
w tym: dochody bieżące
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0690 Wpływy z różnych opłat
852
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego
w tym: dochody bieżące
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
w tym: dochody bieżące
0970 Wpływy z różnych dochodów
90095 Pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

KWOTA
zł
3
65,00
65,00
65,00
65,00
95.070,00
95.070,00
95.070,00
95.070,00
466.000,00
466.000,00
466.000,00
466.000,00
89.285,00
89.285,00
89.285,00
89.285,00
1.551,00
1.551,00
1.551,00
1.300,00
251,00
36.000,00
36.000,00

36.000,00
36.000,00
14.759,00
13.775,00
13.775,00
13.775,00
984,00
984,00
984,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 5008

2. Zmniejszenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 36.000,00 zł
w tym:
DZIAŁ
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej
ROZDZ.
§
1
2
852
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego
w tym: dochody bieżące
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

KWOTA
zł
3
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/328/13
Rady Miasta Bochnia
z dnia 27 czerwca 2013 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 833.730,00 zł
w tym:
DZIAŁ
NAZWA
ROZDZ.
1
2
600
Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
w tym: wydatki majątkowe
- budowa ścieżki rowerowej wraz z zatoką autobusową przy
ul. Wiśnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej NR 965 – 89.285,00 zł
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
926
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

KWOTA
zł
3
89.285,00
89.285,00
89.285,00

479.775,00
466.000,00
466.000,00
466.000,00
13.775,00
13.775,00
13.775,00
264.670,00
264.670,00
264.670,00
95.364,00
169.306,00
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2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 167.000,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
1
921
92109

NAZWA
2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym na
- dotacje na zadania bieżące

KWOTA
zł
3
167.000,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

