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UCHWAŁA NR XXXV/220/2014
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 13 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst:
Dz.U. z 2013 rok, poz.594 z późn. zm.), art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.); oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) - Rada Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2014 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4.300 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
1) Dochody bieżące – 4.300 zł
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 54.300 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 54.300 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.800 zł z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.800 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 52.500 zł
3. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 50.000 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 50.000 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 42.000 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.000 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.000 zł
§ 2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 w pkt. 2 i 3 dokonuje się zmiany brzmienia załącznik
nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku który otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 21.258.244 zł w tym;
1) dochody bieżące - 18.611.848 zł
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2) dochody majątkowe - 2.646.396 zł w tym; - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.071.396 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 21.635.344 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 17.971.844 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.336.134 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.770.485 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.565.649 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.411.472 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.844.238 zł
d) wydatki na obsługę długu - 380.000 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.663.500 zł w tym :
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.663.500 zł z czego na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –
1.610.000 zł
3) deficyt 377.100 zł
4) przychody 2.832.474 zł
5) rozchody 2.455.374 zł
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/220/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 13 stycznia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów
dział rozdział

852

treść

kwota
zmniejszenia zwiększenia

4 300

Pomoc społeczna
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 300

dochody bieżące w tym;

4 300

wpływy z różnych dochodów ( par. 0970)

2 500

Pozostałe odsetki ( par.0920)

0

1 800

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/220/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 13 stycznia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków
kwota

dział rozdział
754
75412

treść
zmniejszenia zwiększenia

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50 000

50 000

Ochotnicze Straże Pożarne

50 000

50 000

wydatki bieżące w tym;

50 000

50 000

42 000

0

wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

852

8 000
34 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 000

dotacje na zadania bieżące

0

Pomoc społeczna
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

50 000

0

4 300

0

4 300

wydatki bieżące w tym;

4 300

wydatki jednostek budżetowych

1 800

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

1 800

dotacje na zadania bieżące

0

2 500

50 000

54 300

RAZEM

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/220/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 13 stycznia 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2014.
Dział

rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

1

2

3

4

5

6

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754

75412

801

Ochotnicze straże pożarne

dotacje celowe (bieżące) - wydatki
związane z gotowością bojową
jednostek OSP

0

100 000

0

100 000

Oświata i wychowanie

2 998 615

80101

szkoły podstawowe

dotacje podmiotowe na prowadzenie
szkół niepublicznych

857 215

80103

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

dotacje podmiotowe na prowadzenie
szkół niepublicznych

199 150

80110

Gimnazja

dotacje podmiotowe na prowadzenie
szkół niepublicznych

418 750

80104

Przedszkola

dotacje podmiotowe na prowadzenie
Niepublicznych Przedszkoli

1 523 500

851
85154

Ochrona Zdrowia

6 000

42 000

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

6 000

22 000

dotacje celowe (bieżące)
przekazane innej JST na realizację
zadań z zakresu profilaktyki
antyalkoholowej

85195

pozostała działalność

dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

22 000

dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

20 000

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

921

185 000

92105

dotacje celowe (bieżące) na
Pozostałe zadania w zakresie
zadania JST zlecane innym
kultury
podmiotom

92116

Biblioteki

926

6 000

20 000
185 000

dotacja podmiotowa

Kultura fizyczna
92605

Zadania z zakresu kultury
fizycznej

56 000
dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego

Razem
OGÓŁEM
DOTACJE
w tym:
dotacje
podmiotowe

20 000

56 000

191 000

3 216 615

3 407 615
3 183 615

Przewodniczący Rady: mgr Marian Zimirski

