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UCHWAŁA NR LII/428/2018
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2017, poz. 1875 z póżn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1.269.129,59 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 575.038,85 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 694.090,74 zł.
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 678.518,79 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 675.584,05 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 2.934,74 zł.
3) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1.123.410,80 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 583.410,80 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 540.000,00 zł.
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 192.800,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 108.700,00 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 84.100,00 zł.
5) Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 340.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
a) przychody bieżące o kwotę 340.000,00 zł.
§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2018 Nr XLIX/393/2018 Rady Miejskiej
w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
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2) w załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) w załączniku nr 3 (przychody i rozchody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu do kwoty 5.471.177,24 zł który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego wprowadzonych do budżetu roku 2018 w kwocie 676.800,48 oraz emisji
obligacji planowanych na rok 2018 w wysokości 4.794.376,76 zł.
§ 4. 1. Zmienia się łączną kwotę przychodów budżetu do kwoty 7.826.800,48 zł, oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu do kwoty 2.355.623,24 jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Zmienia się limit zobowiązań do kwoty 10.150.000,00 z tytułu:
a) emitowanych w roku 2018 obligacji w kwocie 7.150.000,00 zł. które przeznacza się na wykup obligacji z lat
poprzednich oraz spłatę pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2.355.623,24 zł.
b) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu, których stan zadłużenia w trakcie roku 2018 nie może przekroczyć limitu
3.000.000,00 zł.
§ 5. Zmienia się § 6 pkt 5) uchwały budżetowej Gminy Proszowice na rok 2018 Nr
Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. i otrzymuje on brzmienie:
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.918.728,00 zł oraz wydatki
zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 1.918.728,00 zł zgodnie
niniejszej uchwały.

XLIX/393/2018 Rady
dochody z opłat za
związane z realizacją
z załącznikiem 4 do

§ 6. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
mgr Krzysztof Wojtusik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/428/2018
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2018 rok
DOCHODY
Źródło dochodów
DZ
600 Transport i łączność
dochody bieżące
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
dochody majątkowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
750 Administracja publiczna
dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
758 Różne rozliczenia
dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
801 Oświata i wychowanie
dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

Uwagi

0950

6300

200.000,00

-

2.240,00
2.240,00
2.240,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

-

489.806,00
489.806,00

-

6257

489.806,00

-

0970

72.601,72
71.529,84
1.150,00

0970

0690

2007

2059

dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Zwiększenia Zmniejszenia
201.943,40
1.943,40
1.943,40
200.000,00
-

6207

-

70.379,84

-

-

71.451,72
70.379,84
-

70.379,84

-

1.071.88

1.071,88

-

1.071,88
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Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
852 Pomoc społeczna
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
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6259

1.071,88

-

1.350,00

1.350,00

2007

-

1.350,00

6207

1.350,00

-

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
855 Rodzina

115.911,07
114.048,21

2007

2059

114.048,21

-

1.862,86

6207

-

1.862,86

6259

1.862,86

-

500,00

-

500,00

-

500,00

-

0900

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące
Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

114.048,21

1.862,86

dochody bieżące
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie ub w nadmiernej wysokości

-

115.911,07
114.048,21

0490

360.000,00

489.806,00

360.000,00

489.806,00

360.000,00

-
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Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
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2007

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

489.806,00

22.277,40

-

22.277,40

-

2440

6.277,40

-

2710

16.000,00

-

dochody bieżące
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorianego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
RAZEM

-

1.269.129,59

678.518,79
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/428/2018
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2018 rok
WYDATKI
DZ ROZDZ
NAZWA DZIAŁU
Rolnictwo i łowiectwo
010
01095 Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

600

wydatki majątkowe
Rów Opatkowice - Klimontów
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenia
-

Zmniejszenia
84.100,00
84.100,00

-

50.000,00
50.000,00

-

50.000,00

601.610,80
540.000,00

34.100,00
34.100,00
-

w tym:
wydatki majątkowe

540.000,00

-

540.000,00

-

61.610,80

-

61.610,80

-

61.610,80

-

61.610,80

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
w tym:

2.500,00
2.500,00

-

wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

2.500,00

-

2.500,00

-

2.500,00

-

8.700,00
8.700,00

8.700,00
8.700,00

8.700,00
300,00

8.700,00
8.700,00

300,00

8.700,00

Budowa chodnika ul. Brodzińskiego
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
754

801

855

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
Rodzina

8.400,00
500,00

-
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855
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

900

921

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
wydatki majątkowe
Budowa PSZOK
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Razem:

500,00

-

500,00
500,00

-

500,00

-

460.000,00
460.000,00

100.000,00
100.000,00

460.000,00
460.000,00
-

50.000,00
50.000,00

460.000,00
50.100,00
50.100,00
50.100,00
50.100,00

50.000,00
50.000,00
-

50.100,00
50.100,00
1.123.410,80

192.800,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/428/2018
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 24 maja 2018 r.

Przychody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2018 rok
DZ ROZDZ

§

TREŚĆ

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

340.000,00

-

RAZEM PRZYCHODY:

340.000,00

-

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2018 rok

Lp
1.
2.
3.
4.

5.

Treść
Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik (1-2) deficyt
Przychody budżetu w tym:
-wolne środki
- obligacje
Rozchody budżetu w tym:
- obligacje 2018
- pożyczka WFOŚiGW

KWOTA
67.608.394,57
73.079.571,81
-5.471.177,24
7.826.800,48
676.800,48
7.150.000,00
2.355.623,24
2.300.000,00
55.623,24

Zwiększenia Zmniejszenia
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/428/2018
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

w roku 2018
DZ ROZDZ
900

§

NAZWA DZIAŁU
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90002
Gospodarka odpadami
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
90002
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
wydatki majątkowe
1. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
RAZEM

DOCHODY
WYDATKI
1.918.728,00 1.918.728,00
1.918.728,00

-

1.918.728,00

-

-

1.918.728,00
1.868.728,00
1.868.728,00

-

166.400,00

-

1.702.328,00
50.000,00

50.000,00
1.918.728,00 1.918.728,00

