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UCHWAŁA NR III/8/2014
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 22 grudnia 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 2013r., poz.885 z późn. zm.); oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy zdnia
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 101.890 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały
w tym:
- dochody bieżące – 101.890 zł
2. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 72.890 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
- dochody majątkowe – 72.890 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 – 72.890 zł
3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 175.600 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 147.000 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 143.000 zł z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 143.000 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 4.000 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 28.600 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.600 zł.
4. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 146.600 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 95.600 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.600 zł z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.600 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł
d) wydatki na obsługę długu - 60.000,00 zł.
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2) wydatki majątkowe o kwotę 51.000 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 51.000 zł.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 22.333.756,05 zł w tym;
1) dochody bieżące - 19.884.862,05 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 – 26.619,00 zł
2) dochody majątkowe - 2.448.894,00 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 – 1.978.657,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 23.334.142,05 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.964.102,05 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.178.139,19 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.920.791,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.257.347,95 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.349.181,75 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.127.328,86 zł
d) wydatki na obsługę długu - 270.000,00 zł.
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 39.452,25 zł
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.370.040 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.370.040 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 1.000.386 zł
4) przychody 3.475.760 zł
5) rozchody 2.475.374 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 9 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu 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.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów

dział

rozdział

010
01010

treść

kwota
zmniejszenia

Rolnictwo i łowiectwo

72 890

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

72 890

dochody majątkowe w tym ;

72 890

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(
związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
( par. 6298)

72 890

zwiększenia

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. (Modernizacja i rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tymbark)

756

75616

758
75802

801

Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem

33 189

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych

33 189

dochody bieżące w tym;
podatek od środków transportowych ( par. 0340)

12 000

Podatek od czynności cywilnoprawnych ( par. 0500)

21 189

Różne rozliczenia

51 701

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

51 701

33 189

dochody bieżące w tym;

51 701

Środki na uzupełnienie dochodów gmin ( 2750 )

51 701

Oświata i wychowanie
80104

72 890

17 000

Przedszkola

3 000

dochody bieżące w tym;

3 000

wpływy z różnych dochodów ( par. 0970)

3 000
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stołówki szkolne i przedszkolne

14 000

dochody bieżące w tym;

14 000

wpływy z usług ( par 0830 )

RAZEM

14 000

72 890

101 890

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków
dział

rozdział

010
01010

treść

kwota
zmniejszenia

Rolnictwo i łowiectwo

10 000

0

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10 000

0

wydatki majątkowe w tym;

10 000

0

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

10 000

0

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark

600
60016

10 000

Transport i łączność

51 000

drogi publiczne gminne

51 000

wydatki bieżące w tym;

51 000

wydatki jednostek budżetowych

51 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

630
63003

71004

41 000

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

41 000

wydatki majątkowe w tym;

41 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

41 000

75022

757
75702

41 000

Działalność usługowa

10 000

plany zagospodarowania przestrzennego

10 000

wydatki bieżące w tym;

10 000

wydatki jednostek budżetowych

10 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

750

51 000

Turystyka

budowa wieży widokowej na Górze Paproć

710

zwiększenia

10 000

Administracja publiczna

10 000

Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

10 000

wydatki bieżące w tym;

10 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000

Obsługa długu publicznego

60 000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu teryt.

60 000

wydatki bieżące w tym;

60 000

obsługa długu jst

60 000
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10 600

Oświata i wychowanie
80104

80103

80110

80148

Przedszkola

600

wydatki bieżące w tym;

600

4 000

wydatki jednostek budżetowych

600

0

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600

85401

4 000

wydatki majątkowe w tym;

3 600

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

3 600

,-uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw

3 600

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 000

dotacje na zadania bieżące

4 000

Gimnazja

6 000

wydatki bieżące w tym;

6 000

dotacje na zadania bieżące

6 000

stołówki szkolne i przedszkolne

14 000

wydatki bieżące w tym;

14 000

wydatki jednostek budżetowych

14 000

6 000

Świetlice szkolne

6 000

wydatki bieżące w tym;

6 000

wydatki jednostek budżetowych

6 000
6 000

62 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

37 000

wydatki bieżące w tym;

37 000

wydatki jednostek budżetowych

37 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90002

14 000

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

4 000

wydatki bieżące w tym;

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

900

7 600

dotacje na zadania bieżące

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

854

21 600

37 000

gospodarka odpadami

25 000

wydatki bieżące w tym;

25 000

wydatki jednostek budżetowych

25 000
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,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

921
92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5 000

wydatki bieżące w tym;

5 000

wydatki jednostek budżetowych

5 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

926
92601

25 000

5 000

Kultura fizyczna

35 000

Obiekty sportowe

35 000

wydatki bieżące w tym;

10 000

wydatki jednostek budżetowych

10 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000

wydatki majątkowe w tym;

25 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

25 000

,-budowa lodowiska w Tymbarku

25 000

RAZEM

146 600

175 600

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2014.
Dział

rozdział

1

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

3

4

5

6

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754

75412

801

Ochotnicze straże pożarne

dotacje celowe (bieżące) wydatki zwiazane
z gotowościa bojową
jednostek OSP

0.00

104 200.00

0.00

104 200.00

Oświata i wychowanie
80101

szkoły podstawowe

80103

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

80110

Gimnazja

80104

Przedszkola

851
85154

85195

2 929 124.75
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie Niepublicznych
Przedszkoli

392 750.00
1 582 500.00

6 000.00

42 000.00

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

6 000.00

22 000.00

pozostała działalność

92105

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

92116

Biblioteki

926

125 150.00

Ochrona Zdrowia

dotacje celowe (bieżące)
przekazane innej JST na
realizację zadań z zakresu
profilaktyki antyalkoholowej
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

921

828 724.75

6 000.00

22 000.00

20 000.00

185 000.00
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
dotacja podmiotowa

23 000.00
185 000.00

Kultura fizyczna
92605

Zadania z zakresu kultury
fizycznej

56 000.00
dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego

Razem
OGÓŁEM
DOTACJE w
tym:
dotacje
podmiotowe
dotacje celowe

3 345 324.75
3 114 124.75
231 200.00

23 000.00

56 000.00

191 000.00

3 154 324.75
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych ( majątkowych)
L.p
.

Wyszczególnienie zadań ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Klasyfikacja
budżetowa

Plan wydatków na
2014 rok

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark ( wykonanie map
i dokumentacji)

010-01010

17 000

2.

Budowa zbiornika wody i studni na oś. Góry Rysie w Zamieściu.

010-01010

307 000

010-01010

23 000

600-60014

100 000

600-60014

655 000

600-60014

15 000

600-60016
010-01010
630-63003
010-01010
700-70005

1 493 000
67 000
59 000
6 000
8 000

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Budowa zbiornika wody wraz z przyłączami z istn. studni głębinowych oś.
" Zęzów -Dudówka"
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piekiełku dofinansowanie
zadania real.przez Starostwo Powiatowe
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark
w miejscowości Tymbark- -projekt realizowany przy udziale środków
pomocowych
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark
w miejscowości Tymbark- wydatki poza projektem
Przebudowa i budowa dróg gminnych i placów
wykonanie odwiertu studni głębinowej w Piekiełku
budowa wieży widokowej na Górze Paproć
zakup gruntu pod studnię głeb. w Tymbarku
zakup działki w Zamieściu

11.

Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów ,
rozbudowa monitoringu oraz opracowanie portalu mapowego (PZP) dla
Urzędu Gminy

750-75023

25 300

12.
13.
14.
15.

dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
Budowa parkingu przy Szkole w Piekiełku
zakup tablicy interaktywnej Sz. Podst. Tymbark
modernizacja budynku Szk.Podst. w Piekiełku

754-75405
801-80101
801-80101
801-80101

5 500
65 000
6 500
27 300

16.

wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej w bud.Szk.Podst. w Zawadce

801-80101

17.

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Jasna Podłopień, Zamieście - Słopnice

900-90015

83 000

18.

Wykonanie planu gospodarki nisko emisyjnej -projekt realizowany przy
udziale środków pomocowych

900-90095

40 000

19.

budowa lodowiska w Tymbarku

926-92601

328 000

20.

budowa zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu

926-92601

120 000

21.

Utworzenie zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz
z zagospodarowaniem terenu Wsi Tymbark - -projekt realizowany przy
udziale środków pomocowych

926-92605

550 000

22.

,modernizacja drogi rolniczej " Zęzów"w Piekiełku dz.nr.133

010-01095

62 840

23.

,modernizacja drogi rolniczej "Zawadka-Zarąbki-Piekiełko "
w Zawadce"

010-01095

58 000

24.

modernizacja budynku przedszkola samorządowego w Tymbarku

801-80104

10 000

801-80104

10 000

801-80104
750-75023
801-80110

3 600
12 000
8 000

25.
26.
27.
28.

modernizacja dachu na budynku przedszkola samorządowego
w Tymbarku
uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszk.Sam.
zakup ksero-drukarki do UG.
zakup tablic multimedialnych w Gimnazjum Sam.

20 000
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29.
30.

zakup tablic multimedialnych w Gimnazjum Sam.
zakup obieraczki do ziemniaków Szk.Podst. T-k

801-80110
852-85295

20 000
5 000

31.

usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach - odbudowa

600-60078

160 000

RAZEM

4 370 040

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż

