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UCHWAŁA NR II/10/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 3 grudnia 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., Nr 0050.83.2014 z dnia 29 maja 2014 r., Nr 0050.85.2014 z dnia 30 maja 2014 r.,
Nr 0050.90.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr 0050.99.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., Nr 0050104.2014
z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 0050.106.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 0050.113.2014 z dnia
10 lipca 2014 r., Nr 0050.115.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., Nr 0050.117.2014 z dnia 21 lipca 2014 r.,
Nr 0050.119.2014 z dnia 25 lipca 2014 r., Nr 0050.122.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr 0050.124.2014 z dnia
8 sierpnia 2014 r., Nr 0050.126.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., Nr 0050.131.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
Nr 0050.137.2014 z dnia 5 września 2014 r., Nr 0050.139.2014 z dnia 10 września 2014 r., Nr 0050.141.2014
z dnia 15 września 2014 r., Nr 0050.144.2014 z dnia 25 września 2014 r., Nr 0050.153.2014 z dnia
3 października 2014 r., Nr 0050.155.2014 z dnia 9 października 2014 r., Nr 0050.158.2014 z dnia
16 października 2014 r., Nr 0050.160.2014 z dnia 16 października 2014 r., Nr 0050.165.2014 z dnia
22 października 2014 r., Nr 0050.169.2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 0050.173.2014 z dnia 5 listopada
2014 r., Nr 0050.175.2014 z dnia 7 listopada 2014 r., Nr 0050.177.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.,
Nr 0050.179.2014 z dnia 21 listopada 2014 r., Nr 0050.182.2014 z dnia 28 listopada 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., Nr LII/1023/14 z dnia 28 maja
2014 r., Nr LIII/1048/14 z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr LIV/1082/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr LVI/1100/14
z dnia 24 września 2014 r., Nr LVII/1132/14 z dnia 29 października 2014 r. - wprowadza się następujące
zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 115.743 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę
115.743 zł - jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
2) zmiany z pkt 1 obejmują:
a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.316 zł,
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b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 111.427 zł,
c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.752 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych o kwotę 1.752 zł,
d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 113.991 zł - w tym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 113.991 zł.
§ 2. Przyjmuje się:
1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na
2014 rok - jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
3) plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz
wydatków nimi finansowanych na 2014 rok - jak załącznik nr 6 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
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 3 grudnia 2014 r.
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)

DOCHODY
801

Oświata i wychowanie

1.752

Dochody bieżące, w tym

316

Wpływy z różnych dochodów

316

Dochody majątkowe, w tym

1.436

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.436

WYDATKI
801
80101

80104

Oświata i wychowanie

1.752

Szkoły podstawowe

1.262

Wydatki bieżące, w tym na:

1.262

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1.262

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.262

Przedszkola

490

Wydatki bieżące, w tym na:

490

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

490

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

490

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.752 zł planu dochodów i wydatków w placówkach
oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:
1) o kwotę 316 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej
nr 1. Pozyskany dochód to odszkodowanie za zalanie pomieszczenia szkolnego. Środki przeznacza się na
usunięcie szkody (zakup wykładziny),
2) o kwotę 1.436 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
uzyskanych ze sprzedaży złomu:
- w Szkole Podstawowej nr 11 środki w wysokości 946 zł przeznacza się na zakup wyposażenia do
nowego pomieszczenia świetlicowego dla sześciolatków,
- w Miejskim Przedszkolu nr 14 środki w wysokości 490 zł przeznacza się na zakup drobnego
wyposażenia do placówki.
Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 3 grudnia 2014 r.
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)

DOCHODY
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000

Dochody bieżące, w tym

4.000

Wpływy z różnych dochodów

4.000

WYDATKI
754
75416

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000

Straż gminna (miejska)

4.000

Wydatki majątkowe, w tym na:

4.000

inwestycyje i zakupy inwestycyjne

4.000

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.000 zł planu dochodów i wydatków w dz.
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.
Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem środków od
ubezpieczyciela z tytułu funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem stricte na monitoring.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków na zadanie inw. pn. „Zakup serwera NAS”.
Konieczność zakupu serwera służącego do archiwizacji nagrań związana jest z coraz to większymi danymi
zapisywanymi na dyskach archiwizacyjnych w systemie monitoringu miejskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 3 grudnia 2014 r.
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)

DOCHODY
600

Transport i łączność

109.991

Dochody majątkowe, w tym

109.991

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)

109.991

WYDATKI
600
60016

Transport i łączność

109.991

Drogi publiczne gminne

109.991

Wydatki majątkowe, w tym na:

109.991

inwestycje i zakupy inwestycyjne

109.991

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 109.991 zł planu dochodów i wydatków w dz.
600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 109.991 zł plan wydatków na zadaniu inw. pn. „Przebudowa ul.
Polnej”.
W dniu 6 listopada 2014 r. został zawarty aneks nr 4 do Porozumienia o współpracy w celu realizacji IV
Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Polnej”. W załączniku nr 1 do aneksu nr 4 wartość dotacji z budżetu państwa na w/w
zadanie zostaje zwiększona w budżecie miasta na 2014 r. o kwotę 109.991 zł. Wynika to z faktu, że środki
te zostały w roku bieżącym zwolnione przez innego beneficjenta OSPR. Plan finansowy na zadaniu pn.
„Przebudowa ul. Polnej” ulegnie zmianie i będzie wynosić w 2014 roku 939.991 zł, natomiast w 2015 roku
zostanie o kwotę 109.991 zł zmniejszony.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 3 grudnia 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.
1

Treść

Kwota (zł)

Dochody budżetu

144.791.181,82

a) bieżące

135.274.375,48

b) majątkowe
2

9.516.806,34

Wydatki budżetu

156.166.593,91

a) bieżące

135.863.890,48

b) majątkowe
3
4

5

20.302.703,43

Deficyt/nadwyżka budżetu

-11.375.412,09

Przychody budżetu

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 5
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 3 grudnia 2014 roku
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Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 3 grudnia 2014 roku

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

