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UCHWAŁA NR XXIV/131/2016
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 6 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z
dnia 9 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 2016 rok, poz.446) , 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 2016 r. poz. 296) - Rada
Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2016 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 189.827 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały
w tym:
- dochody bieżące - 176.241 zł
- dochody majątkowe - 13.586 zł
2. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 52.300 zł – jak w załączniku Nr 1do uchwały
w tym:
- dochody bieżące -32.300 zł
- dochody majątkowe - 20.000 zł
3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 205.874 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały
w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 165.874 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 90.724 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 53.724 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 75.150 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł
4. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 68.347 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały
w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 68.347,00 zł w tym:
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a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19.915,00 zł z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.915,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł
c) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 46.432 zł
§ 2. 1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w
sprawie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , 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. Zmiany wprowadzone w § 1 w pkt. 3 skutkują zmianą brzmienia załącznika nr 9 do uchwały 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 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 25.335.350,21 zł w tym;
1) dochody bieżące - 24.835.531,21 zł
2) dochody majątkowe - 499.819,00 zł w tym; - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje
zadań finansowanych udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 26.660 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 26.832.350.21 zł w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.230.603,21 zł w tym;
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.932.751,21 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.431.372,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.501.378,78 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.307.455,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.820.397,00 zł
d) wydatki na obsługę długu - 170.000,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.601.747,00 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.601.747,00 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 – 46.685 zł
3) deficyt - 1.497.000 zł
4) przychody - 2.477.000 zł
5) 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 XXIV/131/2016
Rady Gminy Tymbark
z dnia 6 grudnia 2016 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów
dział

rozdział

010
01010

020
02001

600
60016

60095

700
70005

750
75023

treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
dochody bieżące w tym;
Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych ( par. 0570)
Leśnictwo
Gospodarka leśna
dochody majątkowe w tym ;
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(par. 0870)
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
dochody majątkowe w tym;
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
pozostała działalność
dochody bieżące w tym;
Wpływy z różnych dochodów (par.0970)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące w tym;
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery. lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
dochody majątkowe w tym ;
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (par. 0770)
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

kwota
zmniejszeni zwiększenia
25 598.00
25 598.00
25 598.00
25 598.00
4 300.00
4 300.00
4 300.00
4 300.00
10 046.00
9 286.00
9 286.00

9 286.00
760.00
760.00
760.00
38 800.00
38 800.00
18 800.00

18 800.00
20 000.00
20 000.00
6 500.00
6 500.00

6 500.00
6 500.00

dochody bieżące w tym;
wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)

6 500.00
0.00

6 500.00
6 500.00

Wpływy z różnych dochodów (par.0970)

6 500.00
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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

75618

34 414.00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące w tym;
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
(par. 0500 )
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jedn. sam. teryt. na podst. ustaw

10 000.00
10 000.00
10 000.00

14 414.00
14 414.00

dochody bieżące w tym;
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych ( 0480)
75621

758
75801

801

9 000.00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
dochody bieżące w tym;
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych (par.0020)
Różne rozliczenia

10 000.00
10 000.00
10 000.00
85 769.00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam.
terytorialnego.
dochody bieżące w tym;

85 769.00

Subwencje ogólne z budżetu państwa (par. 2920)

85 769.00

Oświata i wychowanie
80104

5 414.00

85 769.00

7 000.00

Przedszkola
dochody bieżące w tym;

7 000.00

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego ( 0670)
80148

stołówki szkolne i przedszkolne
dochody bieżące w tym;
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego ( 0670)
wpływy z usług ( par. 0830)

852

Pomoc społeczna

17 000.00
7 000.00

7 000.00
7 000.00

10 000.00

7 000.00

10 000.00

7 000.00
10 000.00
200.00
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świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

150.00

dochody bieżące w tym;
85211

150.00
150.00
50.00

Wpływy z różnych dochodów (par.0970)
Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące w tym;

50.00

wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)
921
92105

50.00
6 000.00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

6 000.00

dochody bieżące w tym;

6 000.00

Wpływy z różnych dochodów (par.0970)

6 000.00

RAZEM

52 300.00

189 827.00

saldo

137 527.00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/131/2016
Rady Gminy Tymbark
z dnia 6 grudnia 2016 r.

zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków

dział

rozdzia
ł

010
01010

600
60016

60017

60095

710
71004

750
75022

treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy
Wykonanie analizy kosztowej do wniosków w
Transport i łączność

kwota
zmniejszeni zwiększenia
40 000.00
40 000.00
40 000.00
40 000.00
20 000.00
20 000.00
22 674.00

Drogi publiczne gminne

12 200.00

wydatki bieżące w tym;

12 200.00

wydatki jednostek budżetowych

12 200.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Drogi wewnętrzne

12 200.00
4 300.00

wydatki bieżące w tym;

4 300.00

wydatki jednostek budżetowych

4 300.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
pozostała działalność
wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych

4 300.00
6 174.00
6 174.00
6 174.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

6 174.00

Działalność usługowa
plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych

12 915.00
12 915.00
12 915.00
12 915.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Administracja publiczna
Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące w tym;

12 915.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00
2 000.00

0.00

2 000.00

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

1 000.00
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świadczenia na rzecz osób fizycznych
801

Oświata i wychowanie
80101

80103

80104

80148

80149

2 000.00
53 432.00

132 000.00

Szkoły podstawowe

42 000.00

wydatki bieżące w tym;

42 000.00

wydatki jednostek budżetowych

40 000.00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36 000.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

4 000.00

dotacje na zadania bieżące

2 000.00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 000.00

wydatki bieżące w tym;

2 000.00

dotacje na zadania bieżące

2 000.00

Przedszkola

46 432.00

10 000.00

wydatki bieżące w tym;

46 432.00

10 000.00

wydatki jednostek budżetowych

7 000.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

7 000.00

dotacje na zadania bieżące
80110

Poz. 7658

46 432.00

3 000.00

Gimnazja

20 000.00

wydatki bieżące w tym;

20 000.00

dotacje na zadania bieżące

20 000.00

stołówki szkolne i przedszkolne

7 000.00

10 000.00

wydatki bieżące w tym;

7 000.00

10 000.00

wydatki jednostek budżetowych

7 000.00

10 000.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

7 000.00

10 000.00

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

40 000.00

wydatki bieżące w tym;

40 000.00

dotacje na zadania bieżące

40 000.00
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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;

8 000.00

dotacje na zadania bieżące

8 000.00

Ochrona Zdrowia

9 000.00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9 000.00

wydatki bieżące w tym;

9 000.00

wydatki jednostek budżetowych

9 000.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Pomoc społeczna

9 000.00

8 000.00

200.00

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

150.00

wydatki bieżące w tym;

150.00

dotacje na zadania bieżące

150.00

Świadczenia wychowawcze

50.00

wydatki bieżące w tym;

50.00

wydatki jednostek budżetowych

50.00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
RAZEM

50.00

saldo

68 347.00

205 874.00
137 527.00

