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UCHWAŁA NR V/32/15
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 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 3, 11 i 12, art. 8 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1115 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 3.084.935,24 zł, jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 4.792.412,54 zł, jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy na rok 2015 zwiększa się o kwotę
1.707.477,30 zł, tj. z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 2.007.477,30 zł, stanowi ona deficyt budżetu Gminy,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000,00 zł oraz
przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 1.707.477,30 zł.
2) w § 4 ust. 1 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.707.477,30 zł tj. z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty
6.707.477,30 zł.
3) § 8 pkt 2 uchwały budżetowej nadaje się brzmienie - „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni
– 1.494.992,00 zł”.
4. Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Bochnia na
2015 rok - nadaje się brzmienie jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie

105.564.341,13 zł

2. Plan wydatków w kwocie

107.571.818,43 zł

3. Deficyt budżetu

2.007.477,30 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 4.700.000,00 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę
w roku 2015.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 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
Jan Balicki

Tabela Nr 1
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
NA 2015 ROK
A

DOCHODY

105.564.341,13

B

WYDATKI (B1+B2)

107.571.818,43

B1

wydatki bieżące

84 .817.747,48

B2

wydatki majątkowe

22.754.070,95

C

DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-2.007.477,30

F

FINANSOWANIE

2.007.477,30

P

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6.707.477,30

§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

1.707.477,30

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:

4 700 000,00

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

2 925 856,15
1 774 143,85

R

5 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/32/15
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 lutego 2015 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 3.084.935,24 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
1
600
60016

6330
852
85212

2910

85213

2910

85216

2910

85228

2910

85295

2910

NAZWA
2
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy
Składki na ubezpieczenie 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:
dochody bieżące:
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy
Zasiłki stałe
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy
Pozostała działalność
w tym:
dochody bieżące:
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy

KWOTA
zł
3
2.054.199,24
2.054.199,24
2.054.199,24
2.054.199,24
21.700,00
11.000,00

11.000,00
11.000,00

2.200,00

2.200,00
2.200,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
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90095

6207

921
92116

2320

926
92601
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2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
dochody majątkowe
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
w tym:
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
dochody bieżące
Dochody z usług

3
951.036,00
951.036,00
951.036,00
951.036,00

5 000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/32/15
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 lutego 2015 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 4.792.412,54 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
1
600
60013

60016

700
70095

801
80101

851
85195

1
852
85212

NAZWA
2
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - ul. Wiśnicka – przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza
jako ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej – 5.224,00 zł
Drogi publiczne gminne
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - Modernizacja ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. –
2.054.199,24 zł
- ul. Goczałkowskich – boczna – 43.000,00 zł

KWOTA
zł
3
2.102.423,24
5.224,00
5.224,00

2.097.199,24
2.097.199,24

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - budowa budynku socjalnego przy ul. Na Buczków – 500.000 zł

500.000,00
500.000,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowa
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

247.253,30
247.253,30

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

12.000,00
12.000,00

2
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:
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

500.000,00

247.253,30
165.000,00
82.253,30

12.000,00
12.000,00

3
21.700,00
11.000,00

11.000,00

11.000,00
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Składki na ubezpieczenie 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:
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Zasiłki stałe
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: przebudowa sieci kanalizacji opadowej w rejonie os. Św. Jana –
Murowianka – 900.000,00 zł
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: budowa targowiska „Mój rynek” – 951.036,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

2.200,00

2.200,00

2.200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.851.036,00
900.000,00
900.000,00

951.036,00
951.036,00
951.036,00
3
5 000,00
5.000,00
5.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
17.000,00
36.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

