
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/164/2012 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój  
na rok 2012.  

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), 

d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na wniosek Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012 o kwotę 

26.719 ,00 zł, w tym:  

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.719,00 zł;  

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012 o łączną 

kwotę 26.719,00 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 26.719,00 zł, z tego:  

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 26.719,00 zł, z czego:  

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, zwiększa się o łączną kwotę 

26.719,00 zł  

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Po dokonaniu zmian Budżet Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012 przestawia się następująco:  

1. Dochody budżetu na rok 2012 wynoszą 45.576.778,09 zł w tym:  

1) dochody bieżące: 30.365.170,09 zł  

2) dochody majątkowe: 15.211.608,00 zł  

2. Wydatki budżetu na rok 2012 wynoszą 53.870.336,32 zł  

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 30.515.693,32 zł, w tym:  

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 21.008.429,39 zł, z czego:  

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.900.583,00 zł;  

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7.107.846,39 zł;  

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 881.721,00 zł;  
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3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.631.743,00 zł;  

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 917.299,93 zł;  

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.076.500,00 zł.  

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 23.354.643,00 zł, w tym:  

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 23.354.643,00 zł, a wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 15.129.851,00 zł.  

5. Rozchody budżetu związane ze spłata pożyczek i kredytów wynoszą 1.277.059,00 zł.  

6. Przychody budżetu związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach 

budżetu wynoszą łącznie 9.570.617,23 zł.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Adam Musialski 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/164/2012 

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2012  

  

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Zmniejszenie Zwiększenie 

758        Różne rozliczenia  0,00 26 719,00 

   
75802     Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego  
0,00 26 719,00 

         z tego: dochody bieżące  0,00 26 719,00 

      2920  subwencje ogólne z budżetu państwa  0,00 26 719,00 

Dochody ogółem:  0,00 26 719,00 

         z tego:        

         - dochody bieżące  0,00 26 719,00 

         w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3  

0,00 0,00 

         - dochody majatkowe  0,00 0,00 

         w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3  

0,00 0,00 

 

 Przewodniczący Rady  

Adam Musialski 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/164/2012 

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012  

  

Dział Rozdział Wyszczególnienie  Zmniejszenie Zwiększenie 

600     Transport i łączność  0,00 75 719,00 

   60016  Drogi publiczne gminne  0,00 75 719,00 

      z tego:        

      wydatki bieżące  0,00 75 719,00 

      z tego:        

      Wydatki jednostek budżetowych ogółem  0,00 75 719,00 

      w tym:        

      
- wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  
0,00 75 719,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa  0,00 15 000,00 

   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  0,00 15 000,00 

      z tego:        

      wydatki bieżące  0,00 15 000,00 

      z tego:        

      Wydatki jednostek budżetowych ogółem  0,00 15 000,00 

      w tym:        

      
- wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  
0,00 15 000,00 

710     Działalność usługowa  64 000,00 0,00 

   71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  64 000,00 0,00 

      z tego:        

      wydatki bieżące  64 000,00 0,00 

      z tego:        

      Wydatki jednostek budżetowych ogółem  64 000,00 0,00 

      w tym:       

      
- wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  
64 000,00 0,00 

      Wydatki ogółem  64 000,00 90 719,00 

      z tego:        

      wydatki bieżące  64 000,00 90 719,00 

      wydatki majątkowe  0,00 0,00 

      w tym:        

      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst  
0,00 0,00 

 

 Przewodniczący Rady  

Adam Musialski 
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