
 

 

UCHWAŁA NR XXV/191/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE 

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku 

- Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237 Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.), Rada Miejska 

w Tuchowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2012 rok - Plan dochodów 

budżetu Gminy Tuchów na 2012 rok wg źródeł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 155.000,00 zł.  

2) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2012 rok - Plan wydatków 

budżetu Gminy Tuchów na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku 

wprowadzonych zmian, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 299.300,00 zł.  

3) Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 144.300,00 zł w § 950 - Wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.  

4) Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2012 rok - Zestawienie planowanych kwot 

dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2012 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

5) Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2012 rok - Przychody i rozchody Gminy Tuchów na 

2012 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:  

1) Planowane dochody 47.699.829,50 zł  

- dochody bieżące 41.851.484,50 zł  

- dochody majątkowe 5.848.345,00 zł  

2) Planowane wydatki 51.844.958,50 zł  

- wydatki bieżące 39.671.184,50 zł  

- wydatki majątkowe 12.173.774,00 zł  

3) Planowane przychody 8.005.417,00 zł  

4) Planowane rozchody 3.860.288,00 zł  
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5) Planowany deficyt 4.145.129,00 zł  

§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.145.129,00 zł , który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.145.129,00 zł.  

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.005.417,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.860.288,00 zł .  

3) Spłata długu /rozchody budżetu/ zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 

w wysokości 2.579.518,00 zł , z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ufp 

w kwocie 1.093.270,00 zł oraz ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 

w kwocie 187.500,00 zł .  

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:  

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do maksymalnych 

wysokości 4.145.129,00 zł ; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco, 

a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec 

każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów,  

2) zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów do maksymalnej wysokości 1.767.153,00 zł ; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie 

weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej 

wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Tuchów,  

3) zaciągnięcia kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek, w związku z finansowaniem działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, do 

maksymalnej wysokości 812.365,00 zł ; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, 

a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec 

każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów.  

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

mgr Ryszard Wrona 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 5043



 

Uzasadnienie  

1. Zwiększenie przychodów o 144.300,00 zł w § 950 dotyczy wprowadzenia do budżetu wolnych środków 

pozostających na koniec 2011 roku na rachunkach bankowych Gminy Tuchów. Dodatkowe przychody 

zostały przeznaczone na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych działających 

na terenie gminy.  

2. W związku z zawiadomieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zwiększono plan dotacji celowych 

i plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł , z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż 

dróg wojewódzkich.  

3. W związku z analizą wykonania planu dochodów za okres I – VIII 2012 roku, dokonano zmiany w Dziale 

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.  

4. W związku z zapisami w umowach na zadania pn. Budowa budynku szkoły podstawowej w Burzynie z salą 

gimnastyczną i przewiązką oraz Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego w Karwodrzy o salę 

gimnastyczną realizowanych w ramach MRPO, dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy 

paragrafami /z finansowania ze środków UE, na finansowanie z budżetu państwa/.  

5. W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejszono plan 

wydatków na dopłaty do wody dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. o 20.000,00 zł .  

6. Na wniosek Sołectwa Meszna Opacka, dokonano przeniesienia 300,00 zł z Działu 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, do Działu 750 – Administracja publiczna – z przeznaczeniem na 

nabycie strojów ludowych w celu reprezentacji gminy na uroczystościach.  

7. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków na dotacje dla przekształconych od 

1 września 2012 roku szkół – o 150.000,00 zł .  

8. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia przeniesiono kwotę 20.000,00 zł z wydatków bieżących na rozbudowę 

monitoringu w mieście Tuchowie. Równocześnie zwiększono plan wydatków dotyczących rozbudowy 

monitoringu o 25.000,00 zł , w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu.  

9. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, na wniosek Dyrektora OPS w Tuchowie zwiększono plan wydatków 

o 100.000,00 zł , w związku z rosnącymi kosztami utrzymania mieszkańców gminy umieszczonymi 

w Domach Pomocy Społecznej.  

10. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono plan wydatków na dopłaty do 

ścieków dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. o 25.000,00 zł .  

11. Na wniosek Sołtysa wsi Karwodrza, dokonano przeniesienia środków finansowych 

w wysokości 6.000,00 zł z ochotniczych straży pożarnych na mienie komunalne.  

12. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono na wniosek Dyrektora Domu 

Kultury w Tuchowie plan dotacji podmiotowej o 30.000,00 zł w związku z dodatkowymi kosztami 

związanymi z realizacją projektu współpracy społeczno kulturalnej pomiędzy miastami Tuchów i Tautii 

Magheraus oraz Illingen, zakupem zestawu komputerowego i biletowego koniecznego do realizacji 

programu w ramach projektu „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych oraz kosztami utrzymania filii Domu 

Kultury w Burzynie. Ponadto zwiększono plan dotacji celowej o 20.500,00 zł na zakup gablot do nowo 

powstałego muzeum oraz na wizualizację informacyjno – promocyjną otoczenia i budynku Domu Kultury 

/witacze na zewnątrz, tablice i tabliczki informacyjne wewnątrz budynku/.  

13. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Tuchowie, zwiększono plan wydatków o kwotę 18.800,00 zł Dodatkowe środki pokryją wydatki 

związane z wymianą sprzętu komputerowego, programu księgowego i płacowego, dodatkowe koszty 

organizacji nowej drużyny piłki nożnej dziewcząt koszty wyjazdów młodzieżowych drużyn piłki nożnej na 

zawody. Ponadto na wniosek Dyrektora Pałacu Młodzieży w Tarnowie, za zgodą Burmistrza Tuchowa, 

zabezpieczono z rezerwy ogólnej kwotę 1.033,00 zł , na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń 

trenerów JUDO, w związku ze zmianą stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe od lutego 

2012 roku oraz w związku z podwyżką płac nauczycieli od września 2012 roku.  

14. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono udział własny o 80.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa 

sieci wodociągowej w Gminie Tuchów: Buchcice, Łowczów, Siedliska i Lubaszowa realizowanemu 

w ramach PROW.  
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15. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano przeniesienia 15.000,00 zł w ramach 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, pomiędzy budynkami wielofunkcyjnymi 

w Piotrkowicach i w Lubaszowej.  

16. W Dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszono plan wydatków o 50.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa 

kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Tuchowie, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.  

17. W Dziale 758 – Różne rozliczenia, za zgodą Burmistrza - zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 23.000,00 zł. 

Środki przeznaczono na zabezpieczenie brakujących środków na przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej 

prognozie finansowej /w Dziale 801 i 926/.  

18. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono plan wydatków o 20.000,00 zł , w związku 

z koniecznością wymiany zasobników ciepła w kotłowni Przedszkola Publicznego w Tuchowie.  

19. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększono plan wydatków o 3.000,00 zł , w związku z koniecznością 

wykonania wycinki drzew na terenie przeznaczonym pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego 

w Tuchowie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wrona 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXV/191/2012 

Rady Miejskiej w Tuchowie 

z dnia 26 września 2012 r. 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ /w złotych/  
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wrona 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/191/2012 

Rady Miejskiej w Tuchowie 

z dnia 26 września 2012 r. 

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2012 ROK /w złotych/  
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wrona 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/191/2012 

Rady Miejskiej w Tuchowie 

z dnia 26 września 2012 r. 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

TUCHÓW NA 2012 ROK /w złotych/  
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wrona 
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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XXV/191/2012 

Rady Miejskiej w Tuchowie 

z dnia 26 września 2012 r. 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2012 ROK /w złotych/  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Wrona 
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