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Poz. 3589
UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2014
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok
Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst:
Dz. U. z 2013r.,poz.594 z późn. zm.) , art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., 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
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z zm.) - Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2014 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 139.339 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
- dochody bieżące – 107.919 zł w tym : dotacji i środków na finansowanie wydatków na
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 26.619 zł
- dochody majątkowe

realizacje zadań

– 31.420 zł

2. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 22.892 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
- dochody bieżące

– 22.892 zł

3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 128.447 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 95.607 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 56.307 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- 16.000 zł
- 40.307 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.000 zł
c) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 36.300 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 32.840 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.840 zł.
4. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 12.000 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 12.000 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.000 zł z czego:
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- 12.000 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 21.684.101,47 zł w tym;
1) dochody bieżące - 19.112.392,47 zł w tym ; - dotacji i środków na finansowani wydatków na realizacje
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 26.619 zł
2) dochody majątkowe - 2.571.709 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 22.704.487,47 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.542.647,47 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.831.017,55 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.798.927,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- 4.032.094,79 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące

- 3.418.672,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2.876.657,92 zł

d) wydatki na obsługę długu - 380.000 zł.
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 36.300 zł
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.161.840 zł w tym :
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.161.840 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 –
1.245.000,00 zł
3) deficyt
4) 4) przychody
5) rozchody

1.020.386 zł
3.475.760 zł
2.455.374 zł

§ 3. 1. 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 , otrzymuje nowe brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
2 . Załącznik Nr 10 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 , otrzymuje nowe brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 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
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/240/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 17 czerwca 2014 r.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014 roku.

zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów
kwota
treść

dział rozdział

zmniejszenia zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo

010

36 720

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

5 300

dochody bieżące w tym;

5 300

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam.
tery. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze ( par 0750)

5 300

01095 pozostała działalność

31 420

dochody majątkowe w tym ;

31 420

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego ( par.6630)
31 420

Transport i łączność

600

60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
( związków gmin) par. 2030

Gospodarka mieszkaniowa

700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące w tym;
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam.
tery. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze ( par. 0750 )

Administracja publiczna

750
75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

22 892
22 892
22 892

22 892

20 000
20 000
20 000

20 000

19 500
14 500

dochody bieżące w tym;

14 500

wpływy z różnych dochodów ( par. 0970)

14 500

75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000

dochody bieżące w tym;

5 000
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dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( par.2320)

5 000

Pomoc społeczna

852

10 000

85206 wspieranie rodziny

10 000

dochody bieżące w tym;

10 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
( związków gmin) par. 2030

Edukacyjna opieka wychowawcza

854
85412

900

10 000

20 000

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

20 000

dochody bieżące w tym;

20 000

wpływy z usług ( par.0830 )

20 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 500

90095 pozostała działalność

6 500

dochody bieżące w tym;

6 500

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych ( par. 2460) WFOŚiGW
6 500

921

26 619

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

26 619

dochody bieżące w tym;

26 619

,- 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 ( projekt pn. "XXIII
Dni Tymbarku - Tymbark pomostem Europy )

26 619

w tym;
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin), powiatów (
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł par.2708)

RAZEM

26 619

22 892

139 339

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/240/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 17 czerwca 2014 r.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014 roku.

zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków
kwota
treść

dział rozdział

010

zmniejszenia zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo

32 840

01095 pozostała działalność

32 840

wydatki majątkowe w tym;

32 840

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

32 840

,- modernizacja drogi rolniczej "Zęzów" w Piekiełku

600

Transport i łączność

32 840

12 000

60017 drogi wewnętrzne

5 000

wydatki jednostek budżetowych

5 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000

wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Administracja publiczna
75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące w tym;

852

5 000

wydatki bieżące w tym;

60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

750

5 000

12 000
12 000
12 000
12 000

5 000
5 000
5 000

wydatki jednostek budżetowych

5 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000

Pomoc społeczna

10 000

85206 wspieranie rodziny

10 000

wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

854
85412

10 000
10 000
10 000

Edukacyjna opieka wychowawcza

20 000

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

20 000

wydatki bieżące w tym;

20 000

wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000
20 000
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 500

90095 pozostała działalność

7 500

wydatki bieżące w tym;

921

7 500

wydatki jednostek budżetowych

7 500

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 500

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48 107

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

48 107

wydatki bieżące w tym;

48 107

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

36 300
8 807

wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 807

3 000

dotacje na zadania bieżące

RAZEM

12 000

128 447

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/240/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 17 czerwca 2014 r.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2014.

Dział

rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

1

2

3

4

5

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754

75412

801

Ochotnicze straże pożarne

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

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6

0

104 200

0

104 200

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

92105

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

92116

Biblioteki

926

6 000

185 000
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

23 000
185 000

dotacja podmiotowa

Kultura fizyczna
92605

Zadania z zakresu kultury
fizycznej

23 000

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

Razem

56 000

191 000

3 223 815

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
OGÓŁEM
DOTACJE w
tym:
dotacje
podmiotowe
dotacje celowe
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3 414 815
3 183 615
231 200

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/240/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 17 czerwca 2014 r.
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.
I. DOCHODY
nazwa zadania
dział rozdział paragraf

Rolnictwo i łowiectwo

010

31 420

pozostała działalność

01095

31 420

wydatki majątkowe w tym;

6630

600

kwota

31 420

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

31 420

Transport i łączność
211 893
60014

drogi publiczne powiatowe
211 893
dochody majątkowe w tym ;
211 893
6620

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .
211 893

750

Administracja publiczna
75075

5 000

promocja jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące w tym;
2320

5 000
5 000

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst.

5 000

Oświata i Wychowanie

801

156 370
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

dochody bieżące w tym;
2310

41 230

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień ( umów) między j.s.t.
Przedszkola

80104

41 230
115 140

dochody bieżące w tym;

2310

41 230

115 140

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień ( umów) między j.s.t.

115 140

RAZEM

404 683
I. WYDATKI
dział

rozdział

nazwa zadania

kwota
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Rolnictwo i łowiectwo

010

31 420

pozostała działalność

31 420

wydatki majątkowe w tym;

01095

31 420
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
31 420
,- modernizacja drogi rolniczej "Zagroda "w Zawadce

600

31 420

Transport i łączność
211 893
60014

drogi publiczne powiatowe
211 893
wydatki majątkowe w tym;
211 893
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

211 893
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - budowa
chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark w miejscowości Tymbark

211 893

Administracja publiczna

750

5 000

promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące w tym;
75075

5 000
5 000

wydatki jednostek budżetowych

5 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000

Oświata i Wychowanie

801

156 370
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80103

wydatki bieżące w tym;

41 230

dotacje na zadania bieżące

41 230

Przedszkola
80104

41 230

115 140

wydatki bieżące w tym;

115 140

dotacje na zadania bieżące

115 140

RAZEM

404 683

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski

