
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/186/2012 
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok XVI/92/2011  
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1,2,3 

oraz art.237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 

z późn. zm.)Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:  

§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na 2012 r.  

1. Zmniejsza się dochody na łączną kwotę 1.221.270 zł.  

1) dochody bieżące o kwotę 920.000 zł.  

2) dochody majątkowe o kwotę 301.270 zł.  

2. Zwiększa sie dochody na łączną kwotę 788.490 zł.  

1) dochody bieżące o kwotę 138.490 zł.  

2) dochody majątkowe o kwotę 650.000 zł.  

– zgodnie z poniższą tabelą:  

  

Lp. Dział Źródło dochodów zmniejszenia zwiększenia 

1.  700  Gospodarka mieszkaniowa   650.000  

  w tym dochody majątkowe:   650.000  

  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)  

 650.000  

2.  756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  

920.000   

  w tym dochody bieżące:  920.000   

  - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)  150.000   

  - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)  770.000   

3.  758  Różne rozliczenia   118.490  

  w tym dochody bieżące:   118.490  

  - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)   118.490  
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4.  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  301.270   

  w tym dochody majątkowe:  301.270   

  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich (§ 6207)  

301.270   

5.  926  Kultura fizyczna   20.000  

  w tym dochody bieżące:   20.000  

  - wpływy z usług ( § 0830)   20.000  

RAZEM  1.221.270  788.490  

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 516.770 zł.  

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:  

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.500 zł. z tego:  

1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 15.500 zł., w tym:  

1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 15.500 zł.  

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 501.270 zł w tym:  

– inwestycje o kwotę 200.000 zł.  

– inwestycje finansowane z udziałem środków z EFRR o kwotę 301.270 zł.  

3. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zwiększa się wydatki o łączną kwotę 83.990 zł.  

4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:  

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.890 zł. z tego:  

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 44.890 zł., w tym:  

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 44.890 zł.  

3) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł.  

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 38.100 zł. w tym:  

– inwestycje o kwotę 38.100 zł.  

– zgodnie z poniższą tabelą:  

  

Lp.  Dział  Rozdział  Nazwa - Treść  zmniejszenia  zwiększenia  

1.  600   Transport i łączność  200.000   

  60014  Drogi publiczne powiatowe  200.000   

   w tym:    

   b) wydatki majątkowe  200.000   

   w tym:    

   inwestycje  200.000   

2.  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar-
rowa  

 15.500  

  75412  Ochotnicze straże pożarne   15.500  

   w tym:    

   a) wydatki bieżące   15.500  

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   15.500  

   z tego:    
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   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  

 15.500  

3.  801   Oświata i wychowanie   9.390  

  80101  Szkoły podstawowe   9.390  

   w tym:    

   a) wydatki bieżące   9.390  

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   9.390  

   z tego:    

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  

 9.390  

4.  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  316.770   

  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  301.270   

   w tym:    

   b) wydatki majątkowe  301.270   

   w tym:    

   - inwestycje finansowane z udziałem środków EFRR  301.270   

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  15.500   

   w tym:    

   a) wydatki bieżące  15.500   

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  15.500   

   z tego:    

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  

15.500   

5.  926   Kultura fizyczna   59.100  

  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej   59.100  

   w tym:    

   a) wydatki bieżące   21.000  

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   20.000  

   z tego:    

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych  

 20.000  

   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   1.000  

   b) wydatki majątkowe   38.100  

   w tym:    

   - inwestycje   38.100  

RAZEM  516.770  83.990  

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych ustalonych w § 2 ust. 2. Uchwały Budżetowej 

Miasta Bukowno na 2012 r. w szczegółowości według zadań inwestycyjnych, w sposób następujący:   

Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść zmniejszenia zwiększenia 
plan po 

zmianach 

1.  600   Transport i łączność  200.000   56.443  

  60014  Drogi publiczne powiatowe  200.000   56.443  

   w tym:     

   - inwestycje  200.000   56.443  

   Modernizacja dróg powiatowych na terenie 200.000   56.443  
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powiatu olkuskiego stanowiących alternaty-

wę dla drogi krajowej nr 94  

2.  900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  

301.270   994.187  

  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  301.270   994.187  

   w tym:     

   inwestycje finansowane z udziałem środków 

EFRR  

301.270   994.187  

   - Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy 

Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejo-

wej w Bukownie  

301.270   994.187  

3.  926   Kultura fizyczna   38.100  3.238.100  

  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej   38.100  3.238.100  

   w tym:     

   inwestycje   38.100  3.238.100  

   - Przebudowa kąpieliska miejskiego na 

terenie MOSiR-u  

 38.100  3.238.100  

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:  12.042.813  

§ 4. w § 6 ust. 1 Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r. obejmującym plan dochodów 

i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany w sposób następujący:   

Dział  Rozdział  §  Nazwa - Treść Dochody  Wydatki  

 zmniejszenia  zwiększenia  zmniejszenia  zwiększenia  

852    Pomoc społeczna  99.146   99.146  

 85212   Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego 

 97.233    

  2010  Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 

ustawami 

 97.233    

 85212   Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego 

   97.233  

   w tym:     

   a) wydatki bieżące    97.233  

   3) wydatki na świadczenia 

na rzecz osób fizycznych 

   97.233  
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 85213   Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 1.413    

  2010  Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 

ustawami 

 1.413    

 85213   Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

   1.413  

   w tym:     

   a) wydatki bieżące    1.413  

   1) wydatki bieżące 

jednostek budżetowych 

   1.413  

   z tego:     

   1.1) wydatki na 

wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

   1.413  

 85219   Ośrodki pomocy 

społecznej 

 500    

  2010  Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 

ustawami 

 500    

 85219   Ośrodki pomocy 

społecznej 

   500  

   w tym:     

   a) wydatki bieżące    500  

   3) wydatki na świadczenia 

na rzecz osób fizycznych 

   500  
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§ 5. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bukowno w roku 2012 

stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok, wprowadza się zmiany 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 6. W zestawieniu planowanych kwot dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Miasta 

Bukowno na 2012 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Urbański 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIX/186/2012 

Rady Miejskiej w Bukownie 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Urbański 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXIX/186/2012 

Rady Miejskiej w Bukownie 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Urbański 
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