
UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 
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Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

Zofia Pukal 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 

XXIX/213/09 

Rady Gminy Bochnia 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1.doc
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XXIX/213/09 

Rady Gminy Bochnia 
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do Uchwały Nr 

XXIX/213/09 

Rady Gminy Bochnia 
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Rady Gminy Bochnia 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4.doc
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do Uchwały Nr 

XXIX/213/09 
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 
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Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  
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15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 

Gminy  
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UCHWAŁA NR XXIX/213/09  

RADY GMINY BOCHNIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt lit 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 11, art. 165 , art. 

184 ust, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust 2 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420/ - Rada 

Gminy Bochnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.730.886 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1   

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.026.401 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2  

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę 2.295.515 zł który 

zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.211.812 zł i rozchody w kwocie 2.916.297 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3  

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4  

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 4. Ustala się:  

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.505.439 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 6  

2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

Zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 5. Udziela się z budżetu  

1. dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.850.000 zł dla gminnych instytucji kultury – 

określonych przedmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 8  

2. dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym 

działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 70.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 9  

3. dotacji podmiotowej dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli na łączną 

kwotę 2.100.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10  

§ 6. Ustala się kwoty i zakres  

1. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowanej wg 

cen jednostkowych:  

2. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Kryta Pływalnia w Proszówkach / 

w kwocie 600.000 zł jako dopłata do ceny biletów dla młodzieży szkolnej oraz osób 

niepełnosprawnych  

Zgodnie z załącznikiem Nr 11  

§ 7. Ustala się projekt przychodów i wydatków zakładów budżetowych 

Zgodnie z załącznikiem Nr 12  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

Zgodnie z załącznikiem Nr 13  

§ 9. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 14  

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010-2014 

przyjmuje się prognozę sfinansowania spłaty długu publicznego Gminny Bochnia  

Zgodnie z załącznikiem Nr 15  

§ 11. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 225.000 zł w tym:  

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł 

2. rezerwę celową na zobowiązania pieniężne udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 

37.000 zł 

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

w kwocie 8.000 zł 

§ 12. Ustala się roczne limity dla:  

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł 

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu w kwocie 2.295.515 zł 

3. Zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do kwoty 2.916.297 zł 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:  

§ 15. Upoważnia się kierowników Zakładów budżetowych:  

§ 16. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym – Województwa Małopolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń – Urzędu Gminy  

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY 

BOCHNIA NA ROK 2010  

 

1. Plan dochodów budżetowych gminy Bochnia - załącznik Nr 1  

2. Plan wydatków gminy Bochnia na 2010 rok - załącznik Nr 2  

3. Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik Nr 3  

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik 

Nr 4  

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie 

profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii - załącznik Nr 5  

6. Plan wydatków majątkowych gminy - załącznik Nr 6  

7. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 7  

8. Plan dotacji Urzędu Gminy na instytucje kultury - załącznik Nr 8  

9. Plan dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego - załącznik Nr 9  

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych ( Przedszkola ) - 

załącznik Nr 10  

11. Plan dotacji dla zakładów budżetowych - załącznik Nr 11  

12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - załącznik Nr 12  

13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - załącznik Nr 13  

14. Plan wydatków związanych z obsługą długu - załącznik Nr 14  

15. Prognoza długu publicznego gminy na lata 2010-2014 - załącznik Nr 15  

 

Z a ł o ż e n i a Do Budżetu Gminy Bochnia na rok 2010 

 

Budżetu na rok 2010 Wójt opracował na podstawie : 

1/ uchwały Rady Gminy Nr VIII/59/99 z dnia 24 września 1999r. w sprawie procedury 

uchwalania budżetu,  

2/ przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009,  

3/ wniosków samorządów w zakresie pilnych potrzeb społecznych w sołectwach,  

4/ wniosków z podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  

5/ konieczności kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, realizowanych etapowo, 

6/ informacji z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania 

projektu budżetu Państwa na rok 2010,  

7/ informacji o rocznej subwencji ogólnej w tym na zadania oświatowe i o planowanych 

dochodach budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 

2010,  

8/ zasad obliczania podatku rolnego i leśnego oraz stawek podatku od nieruchomości, środków 

transportu, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej określonych w ustawach.  

 

DOCHODY -Objaśnienia do Budżetu Gminy Bochnia na 2010 rok. 

Dział 020 LEŚNICTWO 2.500 zł 

- dochody za wydzierżawienie terenów łowieckich 2.500 zł  

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430.000 zł 

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 5.000 zł  

- dochody z dzierżawy gruntów i wynajem lokali 120.000 zł 

- wpływy z usług 3.000 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego-przyjęto na podstawie złożonych wniosków . 

300.000 zł  

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.200 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego 91.700 zł  

- wpływy z różnych opłat 20.000 zł  

- grzywny i kary od osób prawnych 1.000 zł  

- odsetki bankowe i lokaty 100.000 zł  

- wpływy z różnych dochodów 4.000 zł  

- 5% wpływów z realizacji zadań 1.500 zł zleconych / dowody osobiste/  

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł 

- dotacja z krajowego Biura Wyborczego 2.700 zł  

Dział 752 OBRONA NARODOWA 250 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę narodową 250 zł  

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 zł  

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 250 zł  

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.760.818 zł  

 

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 2.406.172 zł 

Podatek odnieruchomości : 2.033.233 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 1.598 zł  

- powierzchnia - 3.196 m2 

- stawka - 0,50 zł.  

b/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 306.620 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 18,583 m2 

- stawka - 16,50 zł.  

c/ powierzchnia pozostałych budynków 11.409 zł  

- powierzchnia - 3.803 m2  

- stawka - 3,00 zł.  

d/ podatek z budowli 1.555.514 zł 

- 2% wartości budowli tj. z 77.775.733 zł  

e/ grunty pod działalnością gospodarczą 138.342 zł  

- powierzchnia - 212.835 m2  

- stawka - 0,65 zł. 

f/ grunty pozostałe 19.750 zł  

- powierzchnia - 131.667 m2 

- stawka - 0,15 zł.  

Podatek rolny 39.589 zł 

- powierzchnia powyżej 1 ha - 458,43 ha 

- stawka 2,5 g/h - 85,25 zł. 

- powierzchnia do 1 ha - 2,98 ha . 

- stawka 5g/ha - 170,50 zł.  

Podatek leśny 1.792,60 ha x 30,04 53,850 zł  

Podatek dochodowy od osóbprawnych 211.000 zł 

- na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.  

Podatek od środków transportowych 60.000 zł 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.000 zł 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 zł 

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 8.354.646 zł 

Podatek od nieruchomości: 794.228 zł 

W tym :  

a/ podatek od powierzchni budynków mieszkalnych 227.473 zł 

- powierzchnia - 454.946 m2 

- stawka - 0,50 zł/m2  

b/ podatek od budynków pozostałych 25.632 zł  

- powierzchnia - 8.544 m2  

- stawka - 3,00 zł/m2  

c/ podatek od powierzchni 93.332 zł 

- pozostałych gruntów  

- powierzchnia 622.213 x 0,15 zł/m2  

d/ podatek od powierzchni gruntów pod działalnością 51.110 zł gospodarczą  

- powierzchnia - 78.632 m2 

- stawka - 0,65 zł/m2  

e/ podatek od powierzchni budynków pod działalnością 385.358 zł gospodarczą - powierzchnia 

- 23.355 m2 - stawka - 16,50/m2 

f/ podatek z budowli - 566.185 zł  

2% wartości budowli tj. 11.323 zł 

Podatek rolny : 895.720zł 

W tym :  

a/ podatek rolny .  

- powierzchnia gospodarstw indywidualnych 631.933 zł / ha przeliczeniowe / - 7.412,70 ha 

- stawka za 1 ha przeliczeniowy . 34,10 zł x 2,50g/ha 85,25 zł 

b/ podatek od pozostałych gruntów rolnych do 1 ha 263.787 zł 170,50 zł 5g/ha 1.547,14  

Podatek leśny : 17.555 zł pow. lasów 584,39 ha x 30,04 zł  

Podatek od czynności cywilnoprawnych 230.000 zł  

Podatek od środków transportowych 200.000 zł 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 

Podatek z tytułu karty podatkowej 

- szacunek na podstawie wykonania w 2009 r. 12.000 zł  

Podatek od spadków idarowizn 80.000 zł - szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Wpływy z innych opłat pobierane przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw 

100.000 zł 

- opłata planistyczna 65.000 zł.  

- opłata adiacencka 20.000 zł. 

- opłata parkingowa 15.000 zł.  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 17.100 zł 

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł Szacunek na podstawie wykonania w 2009 r.  

Zaległości z podatków zniesionych 2.000 zł  

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000 zł 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu 170.000 zł 

Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących 5.799.043 zł dochody budżetu państwa. / 

Informacja z Ministerstwa Finansów/  

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.090.900 zł 

- subwencja oświatowa - 13.375.144 zł  

- subwencja wyrównawcza - 7.715.756 zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 210.000 zł 

Wpływy z usług 210.000 zł  

Wpłaty z żywienia na stołówkach szkolnych 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.380.835 zł 

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł  

częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze  

- dotacja celowa z Ministerstwa 5.366.835 zł Finansów 

- 20% ma rzecz budżetu gminy 5.000 zł 

- 20% na rzecz budżetu gminy będącej 5.000 zł organem właściwym dłużnika  

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.311.142 zł  

- dotacja rozwojowa 1.311.142 zł  

Kapitał Ludzki – Program Operacyjny  

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 905.791 zł 

wpłaty z tytułu udziału ludności w inwestycjach : 

- Kanalizacja Bogucice 280.000 zł 

- Kanalizacja wsi Baczków 242.500 zł  

- Kanalizacja Stradomka, Buczyna Nieszkowice Małe 207.400 zł  

- wpływy z przyłączy do inwestycji zakończonych 10.000 zł 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Wsi 165.891 zł 

Artystyczna Dolina Siedlec  

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 417.500 zł 

Środki z Programu Rozwoju obszaru Wiejskiego „ Sztuczne Lodowisko” 417.500 zł  

 

OGÓŁEM DOCHODY GMINY : 40.730.886 zł 

 

 

Dział 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 5.211.812 zł I 

KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 

- pożyczka Kanalizacja wsi Bogucice 1.800.000 zł 

- pożyczka na IV etap Kanalizacji Górnej Raby Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe 

1.500.000 zł 

- pożyczka kanalizacja Stanisławice 611.812 zł  

- kredyt na zadnia inwestycyjne ( Bogucice, Nieszkowice Małe, Stanisławice ) 1.300.000 zł  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł  

 

WYDATKI 

W zakresie wydatków – propozycje wydatkowania kwot z budżetu dotyczą następujących 

działów :  

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.300 zł 

W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na :  

- Małopolską Izbę Rolniczą 20.300 zł - utrzymanie i konserwacja rowów 25.000 zł 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł  

- pozostałe wydatki : 7.000 zł 2.  

Dział 020 - L E Ś N I C T W O 2.500 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dokarmianie zwierzyny leśnej 2.500 zł  

3.Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na dopłatę do wody wg uchwalonej dopłaty 400.000 zł  

4. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.074.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- dopłatę do Związku Komunalnego Gmin / składka dla RPK / 800.000 zł  

- modernizację i remonty dróg gminnych i wiejskich 1.636.373 zł 

Rozdysponowanie środków na remont dróg nastąpi po wiosennym przeglądzie dokonanym 

przez Komisję Drogową powołaną przez Radę Gminy, która uwzględni najważniejsze potrzeby 

w tym zakresie.  

- Wydatki majątkowe 637.627 zł  

- rowerowy Pierścień Solny „ Salina Cracoviensis” 24.000 zł  

Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich (remont mostu 

wiszącego Damienice) 

- chodnik Stanisławice 200.000 zł  

- chodnik Łapczyca 150.000 zł  

- chodnik przy drodze pow.Cikowice 258.627 zł  

- zakupy inwestycyjne 5.000 zł  

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na zakup gruntów 8.000 zł 

- podatek od nieruchomości od gruntów 475.000 zł 

- akty notarialne 15.000 zł 

- ogłoszenie przetargowa 20.000 zł  

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze 25.000 zł 

- plan zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł  

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.400.000 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na:  

- koszty funkcjonowania Rady Gminy ryczałt Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 

diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, wydatki administracyjne związane z działalnością

Rady i Komisji - 273.000 zł  

- koszty utrzymania Gminy 2.950.000 zł  

w tym : płace pracowników Urzędu Gminy dodatkowe wynagrodzenie pracowników 

i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy zakup środków czystości, wydatki na energię 

i gaz ,zakup materiałów biurowych, zakupy niezbędnego sprzętu , remont ogrzewania, opłaty 

pocztowe i telefoniczne, prenumerata Czasopism i Dzienników Urzędowych i Monitorów, 

szkolenie pracowników i inne.  

W tym:  

wydatki inwestycyjne - 40.000 zł .  

a) do zaopatrzenia w wodę w kocie 400.000 zł

b) do gospodarki ściekowej w kwocie 320.000 zł

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 

budżetowego do maksymalnej kwoty 700.000 zł

b) zaciąganie zobowiązań i refinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program 

inwestycyjny w latach i kwotach jak załącznik Nr 7 

c) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 

750.000 zł

d) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 

e) edokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji 

budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na 

wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian 

kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 

f) przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

§ 14. Zobowiązuje się do :  

1) Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 

stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych ) oraz złożenie ich 

za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. 

2) Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 

sierpnia 2010 r. 

3) Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 20 marca 2011 r. 

w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały 

1) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

2) Krytej Pływalni w Proszówkach

3) Gminnych przedszkoli 

Do dokonywania w planach finansowych zakładów budżetowych innych zmian niż 

określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych pod 

warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji 

z budżetu.  

wydatki na zakupy inwestycyjne- 35.000 zł 

- promocja Gminy 30.000 zł 

- pozostała działalność 20.000 zł  

- wydatki na administrację rządową realizującą zadania 127.000 zł zlecone :  

tj. płace, pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakupy blankietów dowodów osobistych, kleju 

itp.  

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.700 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców 2.700 zł  

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA 250 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na szkolenia obronne 250 zł  

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 94.250 zł  

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- wydatki rzeczowe obrony cywilnej 250 zł  

- utrzymanie OSP 90.000 zł 

- zarządzanie kryzysowe 4.000 zł  

11. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 150.000 zł  

- Wynagrodzenie sołtysów za inkaso i „zakup druków podatkowych ” - 65.000 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł  

12. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na : 

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych 250.000 zł 

13. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 225.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 180.000 zł  

- rezerwę celową na zabezpieczenie celowych gwarancji i poręczeń 37.000 zł 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 8.000 zł z  

14. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.710.000 zł 

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 1 szkoły podstawowej w tym : 13 zespołów szkół, 

5 oddziałów „O”, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 14.530.000 zł 

- koszt dowozu dzieci do szkół 100.000 zł 

- realizacji zadań inwestycyjnych 600.000 zł  

w tym :  

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną 600.000 

zł  

- żywienie w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 480.000 zł  

15. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 25.000 zł 

Środki przeznaczone na stypendia dla studentów 25.000 zł  

16. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 170.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na realizację :  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 160.000 zł zgodnie z przyjętym 

programem.  

- zwalczanie narkomanii 10.000 zł  

17. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.306.835 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wydatki dotyczące wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, pielęgnacyjnych 

i rodzinnych 5.872.000 zł  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 434.835 zł  

18. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1.322.142 zł 

- środki na rehabilitacje osób niepełnosprawny 11.000 zł  

- środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.311.142 zł  

19. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.688.424 zł 

W kwocie tej zabezpieczono środki na : 

- wywóz śmieci z obiektów komunalnych 45.000 zł  

- dotacja do GZWiK wg kalkulacji 320.000 zł  

- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń świetlnych 680.000 zł 

- utrzymanie obiektów komunalnych 515.612 zł  

Wydatki inwestycyjne : 6.127.812 zł 

- Kanalizacja Górnej Raby IV etap Buczyna. Nieszkowice M. Stradomka1.850.000 zł 

- Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni w Damienicach 1.286.532 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy 2.426.840 zł  

- Kanalizacja Południe 124.440 zł  

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000 zł  

- Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą 340.000 zł  

20. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.850.000 

zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja do kosztów działalności GCKCziS 1.850.000 zł  

/ utrzymanie świetlic, bibliotek i galerii /  

21. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.732.000 zł 

W tej kwocie zabezpieczono środki na :  

- dotacja w zakresie kultury i sportu 70.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie zakładu 600.000 zł budżetowego /Kryta Pływalnia/ wg kalkulacji cen

biletów dla dzieci i młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych– zgodnie ze Statutem  

- budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach 1.020.000 zł  

- utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, 

Koszyce, Szczurowa 42.000 zł  

 

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 43.026.401 zł  

 

Dział 992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 

2.916.297zł 

rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych  

 

OGÓŁEM 45.942.698 zł 

Przewodniczący Rady 
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