
 

 

UCHWAŁA NR IV/19/2014 
RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

z dnia 31 grudnia 2014 roku 

w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. 

poz.594 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  

(Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje: 

§ 1. 1. . Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2014 o kwotę 3.881,00 zł. zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów 

budżetu wynosi ogółem 24.027.803,71 zł. 

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.881,00 zł. w tym: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 83.381,00 zł. 

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 79.500,00 zł. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2014 o kwotę 3.881,00 zł.  zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków 

budżetu wynosi ogółem 24.960.060,93 zł. 

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.881,00 

zł. w tym: 

1) zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych o kwotę 3.881,00 zł. 

a) zwieksza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.881,00 zł. 

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,1 do niniejszej uchwały 

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1, i § 2 dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach na 

zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 

rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi miasta Mszana Dolna 

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

Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna. 

  

Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r.

Poz. 420



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2014 

Rady Miasta Mszana Dolna 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2014 

L

p 
Dzi

ał 
Treść Dochody 

Zmniejszeni

e 
Zwiększen

ie 
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 79.500,00 - 
  Dochody majątkowe 79.500,00 - 

  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczstego 

nieruchomości  (§ 0770) (Gospodarka gruntami) 
79.500,00 - 

2. 801 Oswiata i wychowanie - 83.381,00 
  Dochody bieżące -  

  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  (§ 2310) (Szkoły podstawowe) 
- 3.881,00 

  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  (§ 2310) (Przedszkola) 
- 79.500,00 

Razem: 79.500,00 83.381,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2014 

Rady Miasta Mszana Dolna 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2014 

Lp. Dział Rozdział Treść Wydatki 
Zmniejszenie Zwiększenie 

1. 801  Oświata i wychowanie 79.500,00 83.381,00 
  80101 Szkoły podstawowe - 3.881,00 

   w tym:   

   wydatki bieżące - 3.881,00 

  80104 Przedszkola 79.500,00 79.500,00 

   w tym:   

   wydatki bieżące 79.500,00 79.500,00 

Razem:  79.500,00 83.381,00 
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Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IV/19/2014 

Rady Miasta Mszana Dolna 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 
2014 

Lp. Dział Rozdział Treść Wydatki 
Zmniejszenie Zwiększenie 

1. 801  Oświata i wychowanie 79.500,00 83.381,00 
  80101 Szkoły podstawowe - 3.881,00 

   w tym:   

   (1) wydatki bieżące jednostek 

budzetowych 
- 3.881,00 

   w tym:   

   (1.1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
- 3.881,00 

  80104 Przedszkola 79.500,00 79.500,00 

   w tym:   

   (1) wydatki bieżące jednostek 

budzetowych 
79.500,00 79.500,00 

   w tym:   

   (1.1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
79.500,00 79.500,00 

Razem: 79.500,00 83.381,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2014 

Rady Miasta Mszana Dolna 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA 
PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO NA ROK 2014 

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie 

Zwiekszenie 

+/- 

Dochody Zmniejszenie 

Zwiekszenie 

+/- 

Wydatki 

600   Transport 
i łączność 

- 297.148,56 - 297.148,56 

 60013  Drogi publiczne 

wojewódzkie 
- 297.148,56   

  6630 Dotacje celowe 

otrzymane 

z samorządu 

województwa 

na inwestycje 

i zakupy 

inwestycyjne 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 

(umów) między 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

- 297.148,56   

 60013  Drogi publiczne 

wojewódzkie 
  - 297.148,56 

   w tym:     

   wydatki 

majątkowe 
  - 297.148,56 

   w tym:     

   inwestycje 

i zakupy 

inwestycyjne 

  - 297.148,56 

750   Administracja 
publiczna 

- 3.000,00 - 3.000,00 

 75075  Promocja 

jesdnostek 

samorządu 

terytorialnego 

- 3.000,00   

  2320 Dotacje celowe 

otrzymane 

z powiatu na 

zadania bieżące 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 

(umów) między 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

- 3.000,00   

 75075  Promocja 

jesdnostek 

samorządu 

terytorialnego 

  - 3.000,00 

   w tym:     

   wydatki bieżące   - 3.000,00 

   w tym:     

   wydatki 

związane 

z realizaqcją 

zadań 

  - 3.000,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 420



statutowych 

jednostek 

budżetowych 
801   Oświata 

i wychowanie 
+83.381,00 83.381,00 +83.381,00 83.381,00 

 80101  Szkoły 

podstawowe 
+3.881,00 3.881,00   

  2310 Dotacje celowe 

otrzymane 

z gminy na 

zadania bieżące 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 

(umów) między 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

+3.881,00 3.881,00   

 80101  Szkoły 

podstawowe 
  +3.881,00 3.881,00 

   w tym:     

   wydatki bieżące   +3.881,00 3.881,00 

   w tym:     

   wynagrodzenia 

i składki od 

nich naliczane 

  +3.881,00 3.881,00 

 80104  Przedszkola +79.500,00 79.500,00   

  2310 Dotacje celowe 

otrzymane 

z gminy na 

zadania bieżące 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 

(umów) między 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

+79.500,00 +79.500,00   

 80104  Przedszkola   +79.500,00 79.500,00 

   w tym:     

   wydatki bieżące   +79.500,00 79.500,00 

   w tym:     

   wynagrodzenia 

i składki od 

nich naliczane 

  +79.500,00 79.500,00 

900   Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

- 1.730.020,87 - 1.730.020,87 

 90005  Ochrona 

powietrza 

atmosferyczneg

o i klimatu 

- 1.730.020,87   

  2317 Dotacje celowe 

otrzymane 

z gminy na 

zadania bieżące 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 

(umów) między 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

- 2.118,71   

  6617 Dotacje celowe 

otrzymane 

- 1.727.902,16   
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z gminy na 

inwestycje 

i zakupy 

inwestycyjne 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 

(umów) między 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

 90005  Ochrona 

powietrza 

atmosferyczneg

o i klimatu 

  - 1.730.020,87 

   w tym:     

   wydatki bieżące   - 2.118,71 

   w tym:     

   na programy 

finansowane 

z udziałem 

środków 

o których mowa 

w art. 5 ust. 1 p

kt 2 i 3 n 

  - 2.118,71 

   wydatki 

majątkowe 
  - 1.727.902,16 

   w tym:     

   inwestycje 

i zakupy 

inwestycyjne 

  - 1.727.902,16 

   w tym:     

   na programy 

finansowane 

z udziałem 

środków 

o których mowa 

w art. 5 ust. 1 p

kt 2 i 3 

  - 1.727.902,16 

Razem: +83.381,00 2.113.550,43 +83.381,00 2.113.550,43 
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