
 

 

UCHWAŁA NR XII/80/2015 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 

z dnia 29 lipca 2015 roku 

w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój na rok 2015 

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

Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy, Rada Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 o kwotę 

857.588,87 zł, w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.600,00 zł; 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 736.988,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 na 

łączną kwotę 857.588,87 zł, z tego: Wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 109.600,00 zł z tego: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 72.000,00 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączną kwotę 72.000,00 zł; 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o łączna kwotę 37.600,00 zł 

- wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o łączną kwotę 747.988,87 zł , w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie na łączną kwotę 747.988,87 zł 

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 

2015 – zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały. 

§ 3. Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą: 

1. Dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 41.995.956,76 zł w tym: 

1) dochody bieżące: 35.631.913,30 zł 

2) dochody majątkowe: 6.364.043,46 zł 

2. Wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą 42.638.596,06 zł 

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 32.920.892,34 zł, w tym: 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą - 23.769.707,54 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.944.746,86 zł; 
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b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 8.824.960,68 zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.264.473,00 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.551.211,72zł; 

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 - 185.500,08 zł; 

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.150.000,00 zł. 

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 9.717.703,72 zł, w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 9.717.703,72 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 2.207.871,57zł. 

5. Rozchody budżetu związane ze spłata pożyczek i kredytów wynoszą 1.752.580,00 zł 

6. Przychody budżetu wynoszą łącznie 2.395.219,30 zł 

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

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

Województwa Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 

Jan Toczek 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XII/80/2015 

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 29 lipca 2015 roku 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XII/80/2015 

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 29 lipca 2015 roku 
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Załącznik Nr 2a  

do Uchwały Nr XII/80/2015 

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

z dnia 29 lipca 2015 roku 

 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
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