DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 1 października 2014 r.
Poz. 5414
UCHWAŁA NR XLVII/475/14
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 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. poz. 885 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115)
Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 429.743,90 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 529.743,90 zł,
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

jak

3. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 100.000,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta
wynosi:

Bochnia na 2014 rok

1) Plan dochodów w kwocie

106.855.044,62 zł

2) Plan wydatków w kwocie

111.605.044,62 zł

3) Deficyt budżetu

4.750.000,00 zł

4) Rozchody budżetu w kwocie 4.250.000,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku
2014.
§ 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
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/475/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 września 2014 r.
1. Zwiększenie budżetu Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 429.743,90 zł
w tym:
DZIAŁ

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

ROZDZ.
§
1
2
600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
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 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

852
85212

0690
0920
0970
85228
0830

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
dochody bie żą ce
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
dochody bie żą ce
Wpływy z usług

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

KWOTA
zł
3
411.683,90
411.683,90
411.683,90
411.683,90
18.060,00
14.560,00

14.560,00
60,00
4.500,00
10.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/475/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 września 2014 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 529.743,90 zł
w tym:

dział

NAZWA

KWOTA
zł

2

3

rozdział
1
600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym
w m Bochnia - Park&Ride – 411.683,90 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

411.683,90
411.683,90
411.683,90
411.683,90

411.683,90
751
75109

852
85212

85213

Urzędy naczelnych organów w ł adzy pa ń stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
100.000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
100.000,00
i wojewódzkie
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
41.610,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
41.610,00

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

58.390,00
18.060,00
14.560,00

14.560,00
14.560,00
3.500,00

3.500,00
3.500,00

2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 100.000,00 zł
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w tym:

dział
rozdział
1
926
92601

KWOTA
zł

NAZWA
2
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - modernizacja bieżni na stadionie przy ul. Parkowej 100.000,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

3
100.000,00
100.000,00
100.000,00

