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UCHWAŁA NR XLIII/408/18
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 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 z późn. zm.), 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 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017 r. 1453 z późn. zm.)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 4.320,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 2.796.320,00 zł
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

jak

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu
o kwotę 2.792.000,00 zł, tj. z kwoty 11.361.182,92 zł do kwoty 14.153.182,92 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.792.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które przeznacza się na finansowanie deficytu budżetu.
Po zmianach kwota przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 8.153.182,92 zł
§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian tabela Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok - otrzymuje brzmienie jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok wynosi:
1) Plan dochodów w kwocie

129.324.149,51 zł

2) Plan wydatków w kwocie

143.477.332,43 zł

3) Deficyt budżetu

14.153.182,92 zł

4) Rozchody budżetu w kwocie 5.700.000,00 zł finansowane przychodami pochodzącymi z emisji papierów
wartościowych (obligacji) przez Gminę w roku 2018
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 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
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Tabela nr 1 do uchwały nr XLIII/408/18 z dnia 29 marca 2018
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
NA 2018 ROK
A

DOCHODY

B

WYDATKI (B1+B2)

B1

wydatki bieżące

112 771.197,72

B2
C
F
P

wydatki majątkowe
DEFICYT BUDŻETU (A-B)
FINANSOWANIE
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:

30.706.134,71
-14.153.182,92

14.153.182,92

1. Emisja papierów wartościowych – obligacji - § 931

11.700.000,00

2. Inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. §
950 – wolne środki o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
R

129.324.149,51
143.477.332,43

19.853.182,92

8.153.182,92

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:

5 700 000,00

Spłaty pożyczek i kredytów § 992

5 700 000,00
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/408/18
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 marca 2018 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 4.320,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
§

NAZWA

1

2

801
80101
2703

Kwota zwiększenia zł
3

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

4.320,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00

2. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 2.796.320,00 zł
w tym:
DZIAŁ
ROZDZ.
§

NAZWA

1

2

600
60016

630
63095

700
70005

Kwota zwiększenia zł

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: ul. Brodzińskiego, boczna - remont drogi do lasu –
300.000,00 zł
- ul. Piotrowicza - wykonanie nakładki asfaltowej – 200.000,00 zł
- ul. Poniatowskiego – remont drogi i chodnika 270.000 zł
- ul. Podgórca - przebudowa drogi – 45.000,00 zł
- ul. Turkowskiego - remont drogi i chodnika 300.000,00 zł
- wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem pomiędzy ul.
Kolejową a ul. Bielawskiej (ok. 100 mb) – 200.000,00 zł
- ul. Bujaka - wykonanie przebudowy pobocza przy dz. Nr 4144/9
w kierunku ul. Wiśnickiej – 20.000,00 zł
- ul. Gąsiorka - wykonanie odwodnienia wraz z nakładką asfaltową –
220.000,00 zł
- ul. Górska - remont wg wykonanego projektu (ok. 250 mb) –
45.000,00 złTurystyka
Pozostała działalność
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - „TURISTICUS - budowa zintegrowanej sieci tras
turystycznych na terenie Bochni” 352.000,00 zł
w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - zakup gruntów na potrzeby komunalne – 300.000,00 zł
Pozostała działalność

3

1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00

352.000,00
352.000,00
352.000,00
352.000,00
440.000,00
300.000,00
300.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

70095

801
80101

900
90001

90015

–5–

w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - ul. Trudna - przebudowa placu przy budynku WSE (własność
Gminy) – 65.000,00 zł
- ul. Poniatowskiego - remont dachu (własność Gminy) 35.000,00 zł
- ul. Więźniów Oświęcimia - projekt przebudowy dachu (własność
Gminy) 40.000,00 zł
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym: - Szkoła Podstawowa nr 7 – remont nawierzchni boiska do
koszykówki oraz boiska do piłki nożnej „Orlik” – 200.000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - zakup toalety przenośnej – 150.000,00 zł
- ul. Chodenicka – wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej –
30.000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym: - ul. Olszynowa od posesji 8 do 33 - wykonanie projektu
oświetlenia – 20.000,00 zł
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140.000,00
140.000,00

204.320,00
204.320,00
4.320,00
4.320,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
180.000,00

20.000,00
20.000,00

