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Poz. 1962
UCHWAŁA NR XXXVII/380/13
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: 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 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 (tj. Dz.U. z 2013 r. z późn. zm.), Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g, i h pkt 2 lit. f pkt 3, 5, 6,
9 i 10 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 1.084.869,78 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 679.270,95 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.336,09 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 3.125.548,95 zł,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy na rok 2013 zmniejsza się o kwotę
3.529.811,69 zł, tj. z kwoty 10.301.020,42 zł do kwoty 6.771.208,73 zł; stanowi ona deficyt budżetu
Gminy.
2) w § 4 ust. 1 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 3.779.811,69 zł tj. z kwoty 14.651.020,42 zł
do kwoty 10.871.208,73 zł i rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł tj. z kwoty
4.350.000,00 zł do kwoty 4.100,000,00 zł.
6. Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Bochnia
na 2013 rok - nadaje się brzmienie jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta
wynosi:

Bochnia na 2013 rok

1. Plan dochodów w kwocie

91.588.276,10 zł

2. Plan wydatków w kwocie

98.359.484,83 zł

3. Deficyt budżetu

6.771.208,73 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 4.100.000,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę
w roku 2013.
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§ 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
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/380/13
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 1.084.869,78 zł
w tym:
DZIAŁ
NAZWA
ROZDZ.
1
2
020
Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
w tym:
dochody bieżące:
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
600
Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
w tym:
dochody bieżące:
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0920
Pozostałe odsetki
630
Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
dochody majątkowe
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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
w tym:
dochody bieżące:
0970
Wpływy z różnych dochodów
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
dochody bieżące:
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

KWOTA
zł
3
47,00
47,00
47,00
47,00

1.300,00
1.300,00
1.300,00
430,00
870,00
15.092,69
15.092,69
939,87
939,87

14.152,82
14.152,82
427.040,00
427.040,00
427.000,00
427.000,00
40,00
40,00
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750
75011

2360
75023

0920
0970
754
75416

0570
0920
0970
756
75615

0330
0690
0910
75616

0330
0340
0360
0500
0690
75618

0570
0690
0920
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Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym:
dochody bieżące:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)
w tym:
dochody bieżące:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
w tym: dochody bieżące
Podatek leśny
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
w tym: dochody bieżące
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
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150.130,00
130,00
130,00
130,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
10.000,00
1.600,00
200,00
384.180,00
26.742,00
26.742,00
342,00
400,00
26.000,00
350.313,00

350.313,00
513,00
45.000,00
278.000,00
22.000,00
4.800,00
7.125,00
7.125,00
2.025,00
1.500,00
3.600,00
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801
80101

0690
80104

0920
80110

0570
0690
0920
80114

0920
852
85212

2910
85219

0750

0970
900
90002

0580
926
92601

0960
0970
92695
6260
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Przedszkola
w tym:
dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Gimnazja
w tym:
dochody bieżące
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół
w tym:
dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
dochody bieżące
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
dochody bieżące
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
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
w tym:
dochody bieżące
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
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10.768,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.668,00
3.668,00
550,00
118,00
3.000,00
900,00
900,00
900,00
10.680,00
8.000,00

8.000,00
8.000,00
2.680,00
2.680,00
1.350,00

1.330,00
196,00
196,00
196,00
196,00
73.636,09
2.836,09
2.836,09
1.500,00
1.336,09
70.800,00
70.800,00
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1. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 679.270,95 zł
w tym:
DZIAŁ
NAZWA
ROZDZ.
1
2
600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
w tym:
dochody majątkowe:
6627
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
w tym: dochody bieżące
Podatek od środków transportowych
0340
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
0410
852
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
w tym:
dochody bieżące
0970
Wpływy z różnych dochodów
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
dochody bieżące
0970
Wpływy z różnych dochodów

KWOTA
zł
3
528.120,00
528.120,00

528.120,00

7.350,95
7.350,95
7.350,95

115.800,0
45.000,00

45.000,00
45.000,00
70.800,00

70.800,00
28.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00

8.000,00
8.000,00
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/380/13
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 grudnia 2013 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.336,09 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.

NAZWA

1
926
92601

2
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

KWOTA
zł
3
1.336,09
1.336,09
1.336,09
1.336,09

2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 3.125.548,95 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.

NAZWA

KWOTA
zł

1
600
60016

2

3
1.026.361,00
1.021.063,00

60078

754
75412

75495

801
80101

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - ul. Krakowskie Przedmieście –chodnik – 113.000,00 zł
- ul. Dębnik – 91.190,00 zł
- ul. Partyzantów – 603.120,00 zł
- ul. Czyżewicza – 80.000,00 zł
- ul. Krakowskie Przedmieście – droga pożarowa – 84.714,00 zł
- zagospodarowanie węzłów komunikacyjnych w obszarze obsługiwanym przez
Szybką Kolej Aglomeracyjną – Park&Ride – 47.368,00 zł
- ul. Gadowskiego – 1.671,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - ul. Włodka – 5.298,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym: Wydatki majątkowe
w tym: - monitoring na terenie miasta – 270.000,00 zł
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
Wydatki majątkowe

1.021.063,00

5.298,00
5.298,00
277.350,95
7.350,95
7.350,95
7.350,95
270.000,00
270.000,00
349.000,00
95.000,00
95.000,00
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w tym: - boisko Szkoła Podstawowa Nr 5 – 95.000,00 zł
Przedszkola
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - zasilanie BSAG – 520.000,00 zł
- budowa targowiska ul. Partyzantów – 952.837,00 zł

254.000,00
254.000,00
254.000,00
1.472.837,00
1.472.837,00
1.472.837,00
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Kazimierz Ścisło
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/380/13
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
NA 2013 ROK
A

DOCHODY

91.588.276,10

B

WYDATKI (B1+B2)

98.359.484,83

B1

wydatki bieżące

81.948.422,30

B2

wydatki majątkowe

16.411.062,53

C

DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-6.771.208,73

F

FINANSOWANIE

P

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

6.771.208,73
10.871.208,73
3.000 000,00
7.871.208,73
4.100.000,00
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

