DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 7 lipca 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2015-07-07 15:34:33

Poz. 4188
UCHWAŁA NR X/45/2015
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia
29 stycznia 2015 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013 rok, poz.594 z późn. zm.) , art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2013 roku, 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 ( tj.
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) - Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2015 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 326.353,00 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące

-

141.898,00 zł

2) dochody majątkowe - 184.455,00 zł
2. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 4.451,00 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące

-

38,00 zł

2) dochody majątkowe - 4.413,00 zł
3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 616.902,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 162.351,00 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 144.191,00 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

1.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 143.191,00 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 16.160,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 454.551,00
4. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 295.000,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 20.000,00 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20.000,00 zł z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 275.000,00 zł
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§ 2. 1. Zmiany wprowadzone w § 1 w pkt. 2 i 3 skutkują zmianą brzmienia załącznika nr 9 do uchwały
budżetowej na 2015 rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu w 2015 roku który otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 21.818.980,68 zł w tym;
1) dochody bieżące - 20.085.114,68 zł
2) dochody majątkowe – 1.733.866,00 zł w tym : dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizacje
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 898.616,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 20.746.580,68zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.766.383,68 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.222.796,68 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.287.043,51 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.935.753,17 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.578.055 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2.729.532 zł

d) wydatki na obsługę długu - 236.000 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.980.197 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.980.197 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 – 287.338 zł
3) nadwyżka

1.072.400 zł

4) rozchody

1.072.400 zł

§ 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 X/45/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów
dział

rozdział

010
01010

kwota
zmniejszenia
zwiększenia

treść

Rolnictwo i łowiectwo

184 455.00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

147 205.00

dochody majątkowe w tym ;

147 205.00

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

147 205.00

w tym;

01095

,- 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. („Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Tymbark)

147 205.00

pozostała działalność

37 250.00

dochody majątkowe w tym;

37 250.00

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

600
60014

37 250.00

Transport i łączność

4 413.00

drogi publiczne powiatowe

4 413.00

dochody majątkowe w tym ;

4 413.00

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

4 413.00

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. (- budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark
w miejscowości Tymbark) - par. 6298

750

Administracja publiczna
75075

6 000.00

promocja jednostek samorządu terytorialnego

6 000.00

dochody bieżące w tym;

6 000.00

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

6 000.00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754
75412

4 413.00

78 900.00

Ochotnicze Straże Pożarne

78 900.00

dochody bieżące w tym;
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
par. 0960)

78 900.00
(

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących ( par.2710)

39 450.00

39 450.00
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Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

756

75616

852

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

35 000.00

dochody bieżące w tym;

35 000.00

podatek od spadków i darowizn ( par. 0360)

15 000.00

Podatek od czynności cywilnoprawnych ( par. 0500)

20 000.00

Pomoc społeczna
85212

35 000.00

38.00

18 698.00

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 500.00

dochody bieżące w tym;

2 500.00

pozostałe odsetki ( par.0920)

500.00

wpływy z różnych dochodów ( par.0970)

85228

85295

900

2 000.00

Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze

38

38.00

w tym dochody bieżące;

38

38.00

Wpływy z usług ( par.0830)
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administarcji
rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( par. 2360)

38

0.00
38.00

Pozostała działalność

16 160.00

w tym dochody bieżące;

16 160.00

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

16 160.00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002

3 300.00

gospodarka odpadami

3 300.00

dochody bieżące w tym;

3 300.00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżacych - ( par.2710)

3 300.00

RAZEM

4 451.00

326 353.00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jeż
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/45/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków
dział

rozdział

010
01010

treść

kwota
zmniejszenia

zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo

225 000.00

415 551.00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

225 000.00

340 151.00

wydatki majątkowe w tym;

225 000.00

340 151.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

225 000.00

340 151.00

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
w Zamieściu
Budowa kanalizacji sanitarnej ( od banku do bramy zakładu Tymbark)

80 000.00

192 676.00

Wymiana kanalizacji od remizy do Ośrodka Zdrowia Tymbark
32 324.00

Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Tymbark wydatki poza projektem

01095

600

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

247 338.00

Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymbark.

247 338.00

pozostała działalność

75 400.00

wydatki majątkowe w tym;

75 400.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

75 400.00

,- modernizacja drogi rolniczej w Podłopieniu dz.nr.2253,2256

75 400.00

Transport i łączność
60016

12 813.00

20 000.00

41 491.00

wydatki bieżące w tym;

41 491.00

wydatki jednostek budżetowych

41 491.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

60095

630
63003

41 491.00

pozostała działalność

20 000 20 000

wydatki bieżące w tym;

20 000

0

wydatki jednostek budżetowych

20 000

0

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000

wydatki majątkowe w tym;

20 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

20 000.00

,- wymiana przystanków w Zamieściu

20 000.00

Turystyka

50 000.00

9 000.00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

50 000.00

9 000.00

wydatki majątkowe w tym;

50 000.00

9 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

50 000.00

9 000.00

budowa wieży widokowej na Górze Paproć

50 000.00

Budowa ścieżki turystyczno edukacyjnej

750

Administracja publiczna
75023

61 491.00

drogi publiczne gminne

9 000.00

0.00

16 000.00

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

10 000.00

wydatki majątkowe w tym;

10 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000.00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

75075

754
75412

–6–

promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poz. 4188

0.00

6 000.00

wydatki bieżące w tym;

6 000.00

wydatki jednostek budżetowych

6 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000.00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0.00

78 900.00

Ochotnicze Straże Pożarne

0.00

78 900.00

wydatki bieżące w tym;

0.00

78 900.00

wydatki jednostek budżetowych

0.00

78 900.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

852
85212

85295

900
90002

90015

926
92601

78 900.00

Pomoc społeczna

18 660.00

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 500.00

wydatki bieżące w tym;

2 500.00

wydatki jednostek budżetowych

500.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500.00

dotacje na zadania bieżące

2 000.00

Pozostała działalność

16 160.00

wydatki bieżące w tym;

16 160.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 160.00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 300.00

gospodarka odpadami

3 300.00

wydatki bieżące w tym;

3 300.00

wydatki jednostek budżetowych

3 300.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 300.00

Oświetlenie ulic, placów, dróg

10 000.00

wydatki bieżące w tym;

10 000.00

wydatki jednostek budżetowych

10 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000.00

Kultura fizyczna

4 000.00

Obiekty sportowe

4 000.00

wydatki bieżące w tym;

4 000.00

wydatki jednostek budżetowych

4 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:

4 000.00

RAZEM

295 000.00

616 902.00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jeż

