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UCHWAŁA NR XLIX-502-18
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 2 sierpnia 2018 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:
1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 602.132,64 zł,
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 311.832,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.012.650,00 zł,
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 46.850,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. Wydatki w wysokości 75.500,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów
i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2018 rok stanowi deficyt budżetu
w kwocie 24.483.536,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 21.816.541,62 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 600.000,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.066.995,30 zł.
§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Andrychów na 2018 rok o nr XLII-436-17 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) skreśla sie dotychczasową treść § 4, a w to miejsce
wprowadza się:
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 30.328.912,92 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 5.845.376,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych w 2018 roku kredytów do kwoty 27.500.000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 21.816.541,62 zł,
b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 5.683.458,38 zł,
2) z tytułu zaciąganych w 2018 roku pożyczek do kwoty 600.000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 600.000,00 zł,
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3) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty
10.000.000,00 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust.2 pkt 1 i pkt 2, z których obciążenia
w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów,
2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty
10.000.000,00 zł.
4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Andrychowa w 2018 roku do
kwoty 680.000,00 zł.
§ 5. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budzetu Gminy Andrychów w 2018 roku określa załącznik nr
4 do uchwały.
§ 6. W uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Andrychów o nr XLII-436-17 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej
uchwały i załączników.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX-502-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział
600

Wyszczególnienie
Transport i łaczność

Zwiększenie

Zmniejszenie

285.880,29

285.880,29

-

285.880,29

-

285.880,29

285.880,29

-

285.880,29

-

7.584,35

7.584,35

-

7.584,35

-

7.584,35

7.584,35

-

7.584,35

-

Rodzina

300,00

-

1. dochody bieżące

300,00

-

300,00

-

290.000,00

-

1. dochody bieżące
z tego:
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
2. dochody majątkowe
z tego:
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
700

Gospodarka mieszkaniowa
1. dochody bieżące
z tego:
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
2. dochody majątkowe
z tego:
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego

855

z tego:
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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1. dochody majątkowe
z tego:
środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
926

Kultura fizyczna
1. dochody bieżące
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290.000,00

-

290.000,00

-

18.368,00

18.368,00

-

18.368,00

-

18.368,00

18.368,00

-

18.368,00

-

602.132,64

311.832,64

z tego:
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
2. dochody majątkowe
z tego:
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
Ogółem:

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX-502-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział

Rozdział

710
71035

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Działalność usługowa

-

3.034,68

Cmentarze

-

3.034,68

1. wydatki majątkowe

-

3.034,68

-

3.034,68

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.000,00

-

Komendy wojewódzkie policji

20.000,00

-

1. wydatki majątkowe

20.000,00

-

inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000,00

-

Oświata i wychowanie

81.850,00

41.705,31

Szkoły podstawowe

61.850,00

37.155,00

1. wydatki bieżące

61.850,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

61.850,00

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

61.850,00

-

-

37.155,00

-

37.155,00

Przedszkola

20.000,00

4.550,31

1. wydatki bieżące

20.000,00

4.550,31

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

20.000,00

4.550,31

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20.000,00

4.550,31

w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
754
75404

w tym:

801
80101

w tym:

2. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
80104

w tym:
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Rodzina

300,00

-

Świadczenie wychowawcze

300,00

-

1. wydatki bieżące

300,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

300,00

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300,00

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

910.500,00

-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

910.500,00

-

1. wydatki majątkowe

910.500,00

-

910.500,00

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

2.110,01

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-

2.110,01

1. wydatki majątkowe

-

2.110,01

w tym:

-

inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

2.110,01

1.012.650,00

46.850,00

w tym:

900
90005

w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
921
92120

Ogółem:

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX-502-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2018 rok

1.

PRZYCHODY BUDŻETU

30.328.912,92

z czego:
- kredyty

2.

27.500.000,00

- pożyczki

600.000,00

- spłata udzielonej pożyczki

161.917,62

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2.066.995,30

ROZCHODY BUDŻETU

5.845.376,00

z czego:
- spłata zaciągniętych kredytów

5.375.000,00

- spłata zaciągniętych pożyczek

470.376,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX-502-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2018 roku

Dział

Rozdział

750
75020

dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

118 000,00

93 000,00

Starostwa powiatowe

118 000,00

-

118 000,00

-

-

93 000,00

-

93 000,00

BEZPIECZEŃTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROW
A

50 000,00

-

Komendy wojewódzkie
policji

20 000,00

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
dotacja celowa
(bieżąca) na zadania
JST zlecane innym
podmiotom

754

75404

wpłaty na państowy
fundusz celowy

75411

Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej

20 000,00

30 000,00

-
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dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących
801
80101

30 000,00

-

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

235 000,00

3 743 000,00

Szkoły podstawowe

-

1 248 000,00

-

1 248 000,00

-

655 000,00

-

655 000,00

235 000,00

1 550 000,00

dotacja podmiotowa

-

1 550 000,00

dotacja celowa
(bieżąca) na zadania
realizowane na
podstawie
porozumień (umów)

235 000,00

-

-

145 000,00

-

145 000,00

-

145 000,00

dotacja podmiotowa
80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych
dotacja podmiotowa

80104

80149

Przedszkola

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

80150

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
oraz szkołach
artystycznych
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dotacja podmiotowa
851

-

145 000,00

54 000,00

140 000,00

-

140 000,00

-

140 000,00

54 000,00

-

54 000,00

-

POMOC SPOŁECZNA

-

90 000,00

Pozostała działalność

-

90 000,00

-

90 000,00

RODZINA

-

48 000,00

Tworzenie
i funkcjonowanie klubów
dziecięcych

-

48 000,00

-

48 000,00

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

-

2 887 500,01

Ochrona powietrza
atmosferycznego
i klimatu

-

2 887 500,01

-

2 887 500,00

OCHRONA ZDROWIA
85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
dotacja celowa
(bieżąca) na zadania
JST zlecane innym
podmiotom

85158

Izby wytrzeźwień
dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji
jej zadań bieżących

852
85295

dotacja celowa
(bieżąca) na zadania
JST zlecane innym
podmiotom
855

85506

dotacja celowa
(bieżąca) na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji pozostałym
jednostkom

900

90005

dotacja celowa inwestycyjna
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KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

4 317 237,96

60 000,00

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

-

60 000,00

-

60 000,00

3 267 237,96

-

2 410 000,00

-

10.000,00

-

dotacja celowa
(bieżąca) na zadania
JST zlecane innym
podmiotom
92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
dotacja podmiotowa
dotacja celowa
(bieżąca) dla
pozostałych
jednostek
dotacja celowa
inwestycyjna

92116

Biblioteki

1 050 000,00

-

1 050 000,00

-

KULTURA FIZYCZNA

-

773.000,00

Zadania w zakresie
kultury fizycznej

-

773 000,00

-

773 000,00

4 774 237,96

7 834 500,01

dotacja podmiotowa
926
92605

dotacja celowa
(bieżąca) na zadania
JST zlecane innym
podmiotom
RAZEM
OGÓŁEM
DOTACJE

12 608 737,97

w tym:
- dotacje
podmiotowe

7 203 000,00

- dotacje
celowe

5 405 737,97

w tym:
- dotacje
celowe
w zakresie
wydatków
bieżących

847 237,96

1 651 000,00
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3 754 737,97

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

