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UCHWAŁA NR XL-364-13
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:
1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 3.563.663,72 zł,
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 18.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 3.975.776,00 zł,
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 307.610,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
§ 2. Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2013 stanowi nadwyżka budżetu w kwocie
820.598,72 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.
§ 3. W uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Andrychów o Nr XXIX-258-12 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 roku (z późn. zm.) skreśla się dotychczasową treść § 4, a w jej miejsce
wprowadza się:
"1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.494.801,28 zł oraz łączna kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 3.315.400,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:
1. PRZYCHODY BUDŻETU

2.494.801,28

z czego:
- pożyczki

446.300,00

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2.048.501,28

2. ROZCHODY BUDŻETU

3.315.400,00

z czego:
- spłata zaciągniętych kredytów

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 4.000.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki - 446.300,00 zł.

3.315.400,00
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2. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwotach określonych limitami z ust. 2."
§ 4. W uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Andrychów o Nr XXIX-258-12 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej
uchwały i załączników.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL-364-13
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2013 rok
Dział
Wyszczególnienie
Zwiększenie Zmniejszenie
710 Działalność usługowa
30.000,00
1. dochody bieżące
30.000,00
z tego:
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
30.000,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3.365.890,00
poborem
1. dochody bieżące
3.365.890,00
z tego:
podatek od nieruchomości
2.856.171,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
384.557,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
125.162,00
801 Oświata i wychowanie
148.100,00
18.000,00
1. dochody bieżące
51.500,00
18.000,00
z tego:
wpływy z usług
51.500,00
18.000,00
2. dochody majątkowe
96.600,00
z tego:
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
96.600,00
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19.673,72
1. dochody majątkowe
19.673,72
z tego:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
19.673,72
Ogółem:
3.563.663,72
18.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL-364-13
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2013 rok
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
Zwiększenie Zmniejszenie
010
Rolnictwo i łowiectwo
11.931,00
11.931,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
11.931,00
11.931,00
1.wydatki majątkowe
11.931,00
11.931,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
11.931,00
11.931,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
11.931,00
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600
Transport i łączność
12.000,00
60004 Lokalny transport drogowy
12.000,00
1. wydatki bieżące
12.000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
12.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
12.000,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
3.279.745,00
27.679,00
70001 Zakład gospodarki mieszkaniowej
12.000,00
1. wydatki bieżące
12.000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
12.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
12.000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3.251.745,00
15.679,00
1.wydatki majątkowe
3.251.745,00
15.679,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
3.251.745,00
15.679,00
70095 Pozostała działalność
28.000,00
1. wydatki majątkowe
28.000,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
28.000,00
710
Działalność usługowa
3.000,00
71035 Cmentarze
3.000,00
1. wydatki bieżące
3.000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
3.000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3.000,00
750
Administracja publiczna
19.000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
19.000,00
1.wydatki bieżące
19.000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
19.000,00
-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

801
80101

80104

80148

851
85154

900
90002

921
92109

–4–

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Przedszkola
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.wydatki bieżące
w tym:
dotacje
Ogółem:
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19.000,00
215.481,00
163.981,00
67.381,00

85.381,00
67.381,00
-

67.381,00
67.381,00
96.600,00

67.381,00

96.600,00
42.500,00
42.500,00

67.381.00
-

42.500,00
42.500,00
9.000,00
9.000,00

18.000,00
18.000,00

9.000,00
9.000,00
182.619,00
182.619,00
29.219,00

18.000,00
18.000,00
182.619,00
182.619,00
-

29.219,00
29.219,00
153.400,00

182.619,00

153.400,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

182.619,00
-

12.000,00
12.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00

-

240.000,00
3.975.776,00

307.610,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

