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Poz. 1508
UCHWAŁA NR XVI/85/2016
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 18 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z
dnia 29 grudnia 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 2016 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 21.382,00 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:
1) dochody bieżące

-

21.382,00 zł

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 75.667,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) ) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 63.982,00 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 38.982,00 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

9.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.982,00 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 25.000,00 zł
2) ) wydatki majątkowe w kwocie – 11.685,00 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.685,00 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 – 11.685,00 zł
3. . Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 54.285,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały w tym:
1) ) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 42.600,00 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 42.600,00 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9.000,00 zł

- 33.600,00 zł

2) ) wydatki majątkowe w kwocie – 11.685,00 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.685,00 zł.
§ 2. 1. Zmiany wprowadzone w § 1 w pkt. 2 i 3 skutkują zmianą brzmienia załącznika nr 9 do uchwały
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budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu w 2016 roku który otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r
w sprawie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku , otrzymuje nowe brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 19.218.303 zł w tym;
1) dochody bieżące - 19.173.303 zł
2) dochody majątkowe

45.000 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 20.715.303zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.597.803 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.393.358 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.493.840 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.899.518 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.252.000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2.732.445 zł

d) wydatki na obsługę długu - 220.000 zł.
2) . Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.117.500 zł w tym :
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.117.500,00 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 – 71.685 zł
3) deficyt

1.497.000 zł

4) przychody

2.477.000 zł

4)

rozchody

980.000 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 XVI/85/2016
Rady Gminy Tymbark
z dnia 18 lutego 2016 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów
dział

rozdział

852

treść

kwota
zmniejszenia

Pomoc społeczna
85219

926
92605

zwiększenia

12 782.00

Ośrodki Pomocy Społecznej

12 782.00

dochody bieżące w tym:
Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (
związków gmin), powiatów ( związków powiatów) ,
samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł (
par.2700)

12 782.00

Kultura fizyczna

8 600.00

12 782.00

zadania w zakresie kultury fizycznej

8 600.00

dochody bieżące w tym:

8 600.00

Wpływy z usług ( par. 0830)

3 300.00

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

5 300.00

RAZEM

21 382.00

załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/85/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 luty 2016 roku.

zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków
dział

rozdział

750
75023

treść

80110

80114

852
85219

zwiększenia

Administracja publiczna

11 685.00

11 685.00

11 685.00

11 685.00

wydatki majątkowe w tym;

11 685.00
11 685.00

Oświata i wychowanie
80101

zmniejszenia

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
Zakup systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz rozbudowa
monitoringu
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.
5 ust 1 pkt 2 i 3 - Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie
Tymbark

801

kwota

11 685.00
11 685.00

9 000.00

Szkoły podstawowe

6 000.00

wydatki bieżące w tym;

6 000.00

wydatki jednostek budżetowych

6 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000.00

Gimnazja

3 000.00

wydatki bieżące w tym;

3 000.00

wydatki jednostek budżetowych

3 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000.00

9 000.00

wydatki bieżące w tym;

9 000.00

wydatki jednostek budżetowych

9 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 000.00

Pomoc społeczna

0.00

12 782.00

Ośrodki Pomocy Społecznej

0.00

12 782.00
12 782.00

wydatki jednostek budżetowych

12 782.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

92105

9 000.00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące w tym;

921

11 685.00
11 685.00

12 782.00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000.00

10 000.00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

15 000.00

10 000.00
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wydatki bieżące w tym;

15 000.00

wydatki jednostek budżetowych

15 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000.00

dotacje na zadania bieżące

0.00

Kultura fizyczna

18 600.00

0.00
0.00
10 000.00

Obiekty sportowe

32 200.00
8 600.00

wydatki bieżące w tym;

8 600.00

wydatki jednostek budżetowych

8 600.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

92605

10 000.00

8 600.00

zadania w zakresie kultury fizycznej

18 600.00

23 600.00

wydatki bieżące w tym;

18 600.00

23 600.00

wydatki jednostek budżetowych

18 600.00

8 600.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 600.00

8 600.00

dotacje na zadania bieżące

0.00

RAZEM

15 000.00

54 285.00

75 667.00

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/85/2016
Rady Gminy Tymbark
z dnia 18 lutego 2016 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu w 2016 roku
L.p.

Wyszczególnienie zadań
( inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Klasyfikacja
budżetowa

Plan wydatków
na 2016 rok

1.

Opracowanie projektu budowy wodociągu w Zamieściu II etap”.

010-01010

40 000

2.

Budowa zbiornika wody wraz z przyłaczami z istn. studni głębinowych oś. "
Zęzów -Dudówka"

010-01010

20 000

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Zamieściu

010-01010

Dokum. na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekiełko + Zawodzie

010-01010

Modernizacja drogi rolniczej
Pomoc dla Powiatu na realizację zadania pn. "Poprawa warunków
komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K
Kępanów-Tymbark w km 1+900-20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego
- Etap 1" - pomoc finansowa
Dotacja dla Powiatu na realizację zadania pn. "Poprawa warunków
komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K
Kępanów-Tymbark w km 1+900-20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego
- Etap 1" -budowa oświetlenia w ramach porozumienia

010-01095

80 000
40 000
40 000

600-60014

900 000

900-90015

300 000

600-60016

25 000

600-60016

3.
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi oraz chodnika od bloków do
Stańca
Przebudowa i budowa dróg gminnych

Zakup gruntu od firmy Joniec na parking

700-70005

Renowacja elewacji i dachu na budynku UG

750-75023

187 500
40 000
120 000

750-75023

8 315

801-80101

900-90015

10 000
60 000
35 000
200 000

750-75023

11 685

RAZEM

2 117 500

Zakup systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz rozbudowa
monitoringu
Budowa ogrodzenia przy Szk.Podst. w Piekiełku
Termomodernizacja budynku Szk.Podst.w Tymbarku
Przebudowa trybun na boisku sportowym :"KS Tymbark"
Oświetlenie uliczne Jasna Podłopień , Zamieście-Słopnice, Tymbark
Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Tymbark - program finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 -

801-80101
926-92601

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/85/2016
Rady Gminy Tymbark
z dnia 18 lutego 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2016.

Dział

rozdział

600

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
60014

Drogi publiczne powiatowe

900 000
dotacja celowa (majątkowa)
- na pomoc finansowa dla
powiatu na budowę
chodników przy drodze
powiatowej

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

900

90015

801

Oświetlenie ulic, placów, dróg

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

szkoły podstawowe

80103

oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

80104

Przedszkola

80110

Gimnazja

80149

80150

851
85154

85195

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

300 000
dotacja celowa (majątkowa)
- dla powiatu na budowę
oświetlenia ulicznego przy
drodze powiatowej realiz. na
podstawie porozumien

300 000

2 907 300
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie Niepublicznych
Przedszkoli
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych

843 000
110 000
992 000
350 000

dotacje podmiotowe na
prowadzenie niepublicznych
Przedszkoli

591 000

dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół
niepublicznych

21 300

Ochrona Zdrowia

5 000

52 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000

22 000

pozostała działalność

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

0

900 000

Oświata i wychowanie
80101

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

5 000

22 000

30 000

190 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

92116

Biblioteki

dotacja podmiotowa

20 000
20 000

190 000
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75 000

Kultura fizyczna
92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej

dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego

Razem

75 000

1 395 000

3 054 300

4 449 300

OGÓŁEM
DOTACJE w tym:
dotacje
podmiotowe
dotacje celowe

3 097 300
1 352 000

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż

