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UCHWAŁA NR XIV/69/2015
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 26 listopada 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 2015 rok, poz.1515) , 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. 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 401.821,20 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
1) dochody bieżące

-

207.548,20 zł

2) dochody majątkowe -

194.273,00 zł

2. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę
1) dochody bieżące

-

1.657,00 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:

1.657,00 zł

3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 491.831,20 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 217.058,20 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 64.708,20 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 61.808,20 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12.510,00 zł

- 139.840,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 274.773,00 zł
4. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 91.667,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 49.167,00 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.167,00 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.167,00 zł
b) wydatki na obsługę długu 35.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 42.500,00 zł
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§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1, pkt. 1 -4 dokonuje się zmian w planie wydatków
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
2. Zmiany wprowadzone w § 1 w pkt. 3 i 4 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 4 do niniejszej
uchwały.
3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 roku , otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 22.566.384,84 zł w tym;
1) dochody bieżące - 20.792.104,84 zł
2) dochody majątkowe – 1.774.280,00 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 3 873.612,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 21.493.984,84 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.397.573,84 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.603.651,31 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.346.368,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.257.282,86 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.584.844,53 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 3.008.078,00 zł

d) wydatki na obsługę długu - 201.000,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.096.411,00 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.096.411,00 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
– 258.404,00 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.
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark
Daniel Smoter
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 listopada 2015 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów
dział

rozdział

600

treść

kwota
zmniejszenia
zwiększenia

Transport i łączność
60016

60078

700

194 273.00

drogi publiczne gminne

18 446.00

dochody majątkowe w tym ;

18 446.00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycjnych i zakupów
inwestycyjnych (- par. 6300)

18 446.00

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

175 827.00

dochody majątkowe w tym ;

175 827.00

dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(
związków gmin) - par. 6330)

175 827.00

Gospodarka mieszkaniowa
70005

13 000.00
13 000.00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące w tym;
wpływy z różnych dochodów ( par. 0970)

756

13 000.00

13 000.00

Dochody od osób prawnych,od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki zwiazane z ich poborem
75616

801
80101
80110

30 000.00

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

30 000.00

dochody bieżące w tym;
podatek od spadków i darowizn ( par.0360)
Podatek od czynności cywilnoprawnych ( par. 0500)

30 000.00
15 000.00
15 000.00

Oświata i wychowanie

20 500.00

Szkoły podstawowe

19 000.00

dochody bieżące w tym;
wpływy z różnych dochodów ( par. 0970)

19 000.00

19 000.00

Gimnazja

1 500.00

dochody bieżące w tym;
wpływy z różnych dochodów ( par. 0970)

852

Pomoc społeczna
85212

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin ) ustawami - par.2010

85213

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

1 500.00

1 500.00

1 657.00

144 048.20

143 440.00
143 440.00

143 440.00

300.00
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osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin ) ustawami - par.2010

85219

85295

300.00

300.00

Ośrodki Pomocy Społecznej

1 657.00

dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin) - par. 2030

1 657.00

1 657.00

pozostała działalność

308.20

dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin ) ustawami - par.2010

308.20

RAZEM

308.20

1 657.00

401 821.20

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark
Daniel Smoter
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 listopada 2015 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków
dział

rozdział

010
01010

treść

kwota
zmniejszenia

500.00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

500.00

wydatki majątkowe w tym;

500.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

500.00

Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymbark - wydatki poza
projektem

600

Transport i łączność
60016

60078

zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo

500.00

42 500.00

274 273.00

drogi publiczne gminne

39 000.00

wydatki majątkowe w tym;

39 000.00

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka z drogą gminną nr
2548324 " Działy" w km 105+408-strona prawa- na działce ewidencyjnej nr
644 w obrębie Zamieście, jednostka ewidencyjna Tymbark.

39 000.00

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

42 500.00

235 273.00

wydatki majątkowe w tym;

42 500.00

235 273.00

odbudowa dróg gminnych "Do Noku-Leśna" w Tymbarku, " Na Zęzów" w Tymbarku,
"Sołtystwo" w Zamieściu, "Malarzówka" w Zamieściu i "Jakubówka" w Podłopieniu

42 500.00

odbudowa dróg: Kwaśniakówka w Podłopieniu i Działy w Zamieściu

757
75702

801
80101

235 273.00

Obsługa długu publicznego

35 000.00

0.00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu teryt.

35 000.00

0.00

wydatki bieżące w tym;

35 000.00

0.00

obsługa długu jst

35 000.00

0.00

Oświata i wychowanie

12 510.00

37 010.00

Szkoły podstawowe

20 500.00

wydatki bieżące w tym;

20 500.00
20 500.00

wydatki jednostek budżetowych

80103

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 500.00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 000.00

wydatki bieżące w tym;

4 000.00
4 000.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80150

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych
wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

852

Pomoc społeczna
85212

85213

4 000.00

12 510.00

12 510.00

12 510.00

12 510.00

12 510.00

0.00

12 510.00

0.00

0.00

1 657.00

12 510.00

144 048.20

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

143 440.00

wydatki bieżące w tym;

143 440.00

wydatki jednostek budżetowych

3 600.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 600.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

139 840.00

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

300.00
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wydatki bieżące w tym;

300.00

wydatki jednostek budżetowych

300.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85219

85295

900
90001

90002

300.00

Ośrodki Pomocy Społecznej

1 657.00

wydatki bieżące w tym;

1 657.00

wydatki jednostek budżetowych

1 657.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 657.00

pozostała działalność

308.20

wydatki bieżące w tym;

308.20

wydatki jednostek budżetowych

308.20

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

308.20

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36 000.00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8 000.00

wydatki bieżące w tym;

8 000.00

wydatki jednostek budżetowych

8 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000.00

gospodarka odpadami

28 000.00

wydatki bieżące w tym;

28 000.00

wydatki jednostek budżetowych

28 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

RAZEM

28 000.00

91 667.00

491 831.20

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark
Daniel Smoter
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 listopada 2015 r.

zmiany w planie zadań zleconych

I. DOCHODY
dział

rozdział

852

treść

kwota
zmniejszenia zwiększenia

Pomoc społeczna
85212

85213

85295

144 048.20

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin ) ustawami - par.2010
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
dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin ) ustawami - par.2010

143 440.00
143 440.00

143 440.00

300.00
300.00

300.00

pozostała działalność

308.20

dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin ) ustawami - par.2010

308.20

308.20

II. WYDATKI
dział

rozdział

852
85212

85213

treść

kwota
zmniejszenia

zwiększenia

Pomoc społeczna

144 048.20

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące w tym;

143 440.00

wydatki jednostek budżetowych

3 600.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 600.00
1 000.00

143 440.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

139 840.00

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
wydatki bieżące w tym;

300.00

wydatki jednostek budżetowych

300.00

300.00
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,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300.00

pozostała działalność

308.20

wydatki bieżące w tym;

308.20

wydatki jednostek budżetowych

308.20

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

308.20

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark
Daniel Smoter

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 7477

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 listopada 2015 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
realizowane w ramach aktualnego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010
L.p
.

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa zadania

Budowa biblioteki
wraz z Izbą
Pamięci Narodowej
i Centrum
Konferencyjnym
Współpracy
z Zagranicą
Rewitalizacja
centrum
Tymbarku
Salka zajęć
ruchowych dla
Szkoły
Podstawowej
w Zawadce
Budowa sali zajęć
ruchowych przy
Szkole
Podstawowej
w Piekiełku
Przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej w gminie
Tymbark(odwierty
studni
głębinowych,
wymiana
i modernizacja
sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
połączenie ujęć
wody pitnej)
Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Zawadce budowa garaży
OSP
RAZEM

jednostka
realizująca
program

okres
realizacji
zadania

klasyfikacja
budżetowdz/rozdz
.

Łączne
nakłady
finansowe

Rok 2009

Rok 2010

Urzad Gminy
Tymbark

2008-2010

926-92616

4 000 000

1 950 000

1 950 000

Urzad Gminy
Tymbark

2008-2010

600-60016

650 000

315 000

315 000

Urzad Gminy
Tymbark

2009

801-80101

250 000

250 000

0

Urzad Gminy
Tymbark

2008-2010

801-80101

650 000

310 000

310 000

Urzad Gminy
Tymbark

2009-2010

900-90001

500 000

250 000

250 000

Urzad Gminy
Tymbark

2008-2010

010-01010

2 500 000

1 150 000

1 150 000

Urzad Gminy
Tymbark

2008-2009

754-75412

250 000

100 000

0

8 300 000

4 325 000

3 975 000

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark
Daniel Smoter
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2015.
Dział

rozdział

1

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych

3

4

5.00

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

754

75405

75411

75412

Komendy powiatowe Policji

Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej

Ochotnicze straże pożarne

34 000.00
dotacje celowe (bieżące)
- środki na Fundusz
Wsparcia na dodatkowe
patrole
dotacje celowe
(majątkowe) dofinansowanie zakupu
samochodu
dotacje celowe
(majątkowe) dofinansowanie zakupu
samochodu
dotacje celowe
(majątkowe) dofinansowanie zakupu
zestawu ciężkiego dla
OSP Tymbark
dotacje celowe (bieżące)
- wydatki zwiazane
z gotowościa bojową
jednostek OSP

80101

szkoły podstawowe

80103

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

80110

Gimnazja

80104

Przedszkola

80149

80150

851

realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach
, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych

Ochrona Zdrowia
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6.00

118 750.00

9 000.00

20 000.00

5 000.00

27 000.00

0.00

Oświata i wychowanie

801

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

91 750.00

3 141 796.53
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień ( umów)
między jednost. sam. teryt.par. 2310
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień ( umów)
między jednost. sam. teryt.par. 2310
dotacje podmiotowe na
prowadzenie
niepublicznych przedszkoli

837 436.63

18 300.00

121 000.00
370 824.90

59 000.00

904 946.00

dotacje podmiotowe na
prowadzenie
niepublicznych Przedszkoli

796 511.00

dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych

33 778.00

6 000.00

47 050.00

6 000.00

22 050.00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

85195

pozostała działalność
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Poz. 7477

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
92105

Pozostałe zadania w zakresie
kultury

92116

Biblioteki

926

6 000.00

22 050.00

25 000.00

190 000.00
dotacje celowe (bieżące)
na zadania JST zlecane
innym podmiotom
dotacja podmiotowa

20 000.00
190 000.00

75 000.00

Kultura fizyczna
92605

Zadania z zakresu kultury
fizycznej

dotacje celowe (bieżące)
na wspieranie rozwoju
sportu kwalifikow.

Razem
OGÓŁEM
DOTACJE w
tym:
dotacje
podmiotowe
dotacje celowe

20 000.00

75 000.00

230 000.00

3 402 596.53

3 632 596.53
3 254 496.53
378 100.00

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark
Daniel Smoter

