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UCHWAŁA NR LII/1023/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13
Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.4.2014 z dnia
20 stycznia 2014 r., Nr 0050.7.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr 0050.12.2014 z dnia 4 lutego 2014 r.,
Nr 0050.14.2014 z dnia 14 lutego 2014 r., Nr 0050.19.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr 0050.28.2014 z dnia
14 marca 2014 r., Nr 0050.33.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 0050.36.2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
Nr 0050.39.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 0050.42.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., Nr 0050.44.2014
z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr 0050.49.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 0050.54.2014 z dnia 6 maja 2014 r.,
Nr 0050.58.2014 z dnia 13 maja 2014 r., Nr 0050.65.2014 z dnia 15 maja 2014 r., Nr 0050.74.2014 z dnia
21 maja 2014 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLVIII/922/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.,
Nr XLIX/934/14 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr L/965/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr LI/1008/14 z dnia
30 kwietnia 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 3.421 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę
16.261 zł - jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
2) zmiany z pkt 1 obejmują:
a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.421 zł,
b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.261 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na
realizację ich statutowych zadań o kwotę 16.261 zł,
3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 407.160 zł - jak w załącznikach nr 3 do
5 niniejszej uchwały,
4) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok do kwoty 11.375.412,09 zł,
5) w § 3:
- ust. 1 kwotę 11.362.572,09 zł zastępuje się kwotą 11.375.412,09 zł,
- ust. 1 pkt 1 kwotę 2.362.572,09 zł zastępuje się kwotą 2.375.412,09 zł, a kwotę 5.767.572,09 zł zastępuje
się kwotą 5.780.412,09 zł,
- ust. 2 kwotę 14.767.572,09 zł zastępuje się kwotą 14.780.412,09 zł.
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§ 2. Przyjmuje się:
1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na
2014 rok - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/1023/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2014 r.
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)

DOCHODY
758

Różne rozliczenia

3.421

Dochody bieżące, w tym

3.421

Wpływy z różnych dochodów

3.421

WYDATKI
750
75075

Administracja publiczna

3.421

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.421

Wydatki bieżące, w tym na:

3.421

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3.421

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.421

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.421 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne
rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja
publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.
Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Środki pochodzą z rozliczenia projektu
realizowanego w 2013 roku w ramach projektu „Europa dla Obywateli”.
Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/PM
„współpraca międzynarodowa miasta”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 3366

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/1023/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2014 r.
Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)

WYDATKI
710
71004

Działalność usługowa

10.000

Plany zagospodarowania przestrzennego

10.000

Wydatki bieżące, w tym na:

10.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu wydatków w dz. 710 „Działalność
usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, z przeznaczeniem na zakup usług
pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.
W dniu 30.04.2014 r. na sesji Rady Miasta Oświęcim została podjęta uchwała Nr LI/967/14
o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego w części dotyczącej jednostki U6 i KD2, wchodzącej
w skład planu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina. Na to zadanie nie zabezpieczono
środków w budżecie miasta na 2014 rok.
Środki na ten cel w wysokości 10.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które
zwiększa się przychody budżetu miasta na 2014 rok.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/1023/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2014 r.
Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)

WYDATKI
700
70001

Gospodarka mieszkaniowa

13.000

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

13.000

Wydatki bieżące, w tym na:

13.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

13.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
757
75702

13.000

Obsługa długu publicznego

10.160

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

10.160

Wydatki bieżące, w tym na:

10.160

obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

10.160

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na przeznaczeniu środków finansowych w kwocie 13.000 zł dla Zarządu
Budynków Mieszkalnych dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki
mieszkaniowej” na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu
budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie robót
remontowych w siedzibie Rady Osiedla „Zasole” przy ul. Obozowej 43 w Oświęcimiu.
Środki na ten cel w kwocie 10.160 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych w dz. 757 „Obsługa długu
publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego” na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
i pożyczek - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi
mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia.
Pozostała kwota w wysokości 2.840 zł pochodzi z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które
zwiększa się przychody budżetu miasta na 2014 rok.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/1023/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2014 r.
Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)

WYDATKI
600
60014

60016

700
70005

Transport i łączność

380.700

Drogi publiczne powiatowe

356.000

Wydatki majątkowe, w tym na:

356.000

inwestycje i zakupy inwestycyjne

356.000

Drogi publiczne gminne

24.700

Wydatki majątkowe, w tym na:

24.700

inwestycje i zakupy inwestycyjne

24.700

Gospodarka mieszkaniowa

385.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

385.000

Wydatki bieżące, w tym na:

385.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

385.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85495

900
90015

Pozostała działalność

385.000
1.000
1.000

Wydatki majątkowe, w tym na:

1.000

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.300

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3.300

Wydatki majątkowe, w tym na:

3.300

inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.300

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 385.000 zł do dz.
700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Środki
przeznacza się na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie
102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością
pokrycia kosztów odszkodowania za nieruchomości przejęte pod:
- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Konarskiego, Nideckiego, Orląt Lwowskich,
- ulicę Willową,
- rozbudowę ulicy Zajazdowej,
- realizację drogi serwisowej MSAG.
Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych w:
1) dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na pomoc finansową dla
Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie realizacji zadania inw. pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego pomoc dla Powiatu” - 356.000 zł. Zadnie nie będzie realizowane w bieżącym roku,
2) dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na:
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. 11 Listopada i Św. Barbary - projekt budowlany” - 5.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Tuwima 6-8” - 11.700 zł,
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- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Niwa Monowicka na odcinku kolidującym z budową Inkubatora
Przedsiębiorczości i infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej - projekt budowlany” - 6.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Projekt przebudowy ul. Kusocińskiego - rozdzielenie i aktualizacja dokumentacji” 2.000 zł,
3) dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” na zadanie inw. pn.
„Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole - projekt budowlany” - 1.000 zł,
4) dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów
i dróg” na:
- zadanie inw. pn. „Doświetlenie osiedla Monowice” - 2.300 zł,
- zadanie inw. pn. „Doświetlenie osiedla Dwory-Kruki” - 1.000 zł.
Zadania z pkt 2-4 zostały zakończone bądź są po przetargach i zostały na nich oszczędności.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/1023/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2014 r.
Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)

WYDATKI
630
63095

Turystyka

12.000

Pozostała działalność

12.000

Wydatki bieżące, w tym na:

12.000

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

12.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
757
75702

12.000

Obsługa długu publicznego

12.000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

12.000

Wydatki bieżące, w tym na:

12.000

obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

12.000

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 12.000 zł z dz.
757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność”,
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM „koordynacja rozwoju
turystyki”. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prac przygotowawczych i kosztów montażu
infomatu zewnętrznego wolnostojącego przed budynkiem hotelu Olimpijskiego wraz w wykonaniem
wylewki pod płytę instalacyjną oraz montażu podlicznika energii elektrycznej.
Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz.
75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na
odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - zadanie
bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami
obsługi zadłużenia.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/1023/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.
1

Treść

Kwota (zł)

Dochody budżetu
139.780.670,97
a) bieżące
130.483.817,43
b) majątkowe

2

9.296.853,54

Wydatki budżetu
151.156.083,06
a) bieżące
131.399.923,67
b) majątkowe

3

Deficyt/nadwyżka budżetu

4

Przychody budżetu

5

19.756.159,39
-11.375.412,09
14.780.412,09

a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych

5.780.412,09

b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

9.000.000,00

Rozchody budżetu

3.405.000,00

a) spłaty kredytów

2.255.000,00

b) wykup papierów wartościowych

1.050.000,00

c) spłata pożyczki

100.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/1023/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2014 roku
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Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

