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UCHWAŁA NR XXXIX/366/17
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d, pkt 2 lit. a, b, f, pkt 3, 4, 6, 9, i 12 ustawy z dnia
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453)Rada
Miasta Bochnia u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 3.190.735,00 zł, jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 794.046,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.670.600,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu do
kwoty 4.873.911,00 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o 1.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które będą przeznaczone na spłatę rat kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, tj. emisji obligacji komunalnych
do kwoty 10.275.911,00 zł.
§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian tabela Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok - otrzymuje brzmienie jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
wynosi:,
1) Plan dochodów w kwocie

132.429.705,69 zł

2) Plan wydatków w kwocie

137.303.616,69 zł

3) Deficyt budżetu

4.873.911,00 zł
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4) Rozchody budżetu w kwocie 6.400.000,00 zł finansowane przychodami pochodzącymi z emisji papierów
wartościowych (obligacji) przez Gminę w roku 2017
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. 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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
NA 2017 ROK
A

DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

132.429.705,69

A1

dochody bieżące

120 370.284,34

A2

dochody majątkowe

B

WYDATKI (B1+B2)

137 303.616,69

B1

wydatki bieżące

118 869 143,34

B2

wydatki majątkowe

C

DEFICYT BUDŻETU (A-B)

F

FINANSOWANIE

-4.873.911,00

P

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:
§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, emisja obligacji
komunalnych

11 273 911,00

R

12.059.421,35

18 434 473,35
4.873.911,00

10 273 911,00

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

1.000.000,00

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:

6.400.000,00

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

6.400.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Balicki Jan
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/366/17
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 listopada 2017 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 3.190.735,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
1
600
60004
0490
700
70005
0770
0760

0470
0490
0640
0940
0950
710
71012
0570
0970
750
75023
0630

0920
0940
75075
0970
754
75416
0640
0970
756

NAZWA
2
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
w tym: dochody bieżące
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: dochody majątkowe
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
w tym: dochody bieżące
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego
i prokuratorskiego
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna(miejska)
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

KWOTA
zł
3
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.788.100,00
1.788.100,00
1.623.900,00
1.617.000,00
6.900,00
164.200,00
17.000,00
13.000,00
700,00
36.400,00
97.100,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
1.700,00
3.600,00
57.480,00
57.250,00
57.250,00
350,00

50.000,00
6.900,00
230,00
230,00
230,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.500,00
1.500,00
1.314.540,00
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0310
0320
0330
0340
75616

0640
75618

0690
0970
900
90002
0640
90015
0940
0950
921
92105
0920
0970
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związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
w tym: dochody bieżące
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów

1.310.300,00

1.310.300,00
1.300.100,00
1.000,00
2.200,00
7.000,00
1.900,00

1.900,00
1.900,00
2.340,00
2.340,00
2.000,00
340,00
8.620,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: dochody bieżące
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym: dochody bieżące
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

5.620,00
5.620,00
1.090,00
4.530,00
6.695,00
6.695,00
6.695,00
195,00
6.500,00

2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 794.046,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
1
020
02001
0750

600
60004
0570
0690
0920
0970
700

NAZWA
2
Leśnictwo
Gospodarka leśna
w tym: dochody bieżące
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa

KWOTA
zł
3
240,00
240,00
240,00
240,00

45.216,00
45.216,00
45.216,00
2.000,00
116,00
3.100,00
40.000,00
65.000,00
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Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
Wpływy z pozostałych odsetek

65.000,00
65.000,00
65.000,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
20.000,00
270.000,00
392.330,00

1.330,00

1.330,00
1.000,00
330,00
391.000,00

391.000,00
200.000,00
40.000,00
130.000,00

0640

2.000,00

0920

19.000,00
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/366/17
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 listopada 2017 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.670.600,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
§

NAZWA

1

2

754
75416

801
80101

80103

80104

80150

Kwota zwiększenia zł

3

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna(miejska)
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.664.600,00
1.235.000,00
1.235.000,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.235.000,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
272.500,00
272.500,00
272.500,00
107.600,00

107.600,00
107.600,00

2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
§

NAZWA

1

2

600
60016

Kwota zmniejszenia

3

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
w tym:- budowa trasy północno-zachodniej etap II – 1.000.000,00 zł

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Balicki Jan

