
 
 

UCHWAŁA NR XIII/82/2015 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 

z dnia 10 sierpnia 2015 roku 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „i”, 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 pózn. 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 
94.430,00 zł, w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.200,00 zł; 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.230,00 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 94.430,00 zł, z tego: Wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 90.200,00 zł z tego: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejsza się o łączną kwotę 20.000,00 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o łączną kwotę 10.000,00 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł; 

- wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o łączną kwotę 79.840,00 zł; 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 30.360,00 zł; 

- wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o łączną kwotę 4.230,00 zł , w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie na łączną kwotę 4.230,00 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. 

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 – zgodnie z zał. 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 5196



3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji 
udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2015 – zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

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

1. Dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 42.101.015,76 zł w tym: 

1) dochody bieżące: 35.732.742,30 zł 

2) dochody majątkowe: 6.368.273,46 zł 

2. Wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą 42.743.655,06 zł 

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 33.021.721,34 zł, w tym: 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą - 23.760.336,54 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.934.746,86 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.825.589,68 zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.344.313,00 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.581.571,72 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 - 185.500,08 zł. 

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

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 9.721.933,72 zł, w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 9.721.933,72 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. W § 10 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 Nr VI/15/2015 Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015 roku, dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: 

„3)  udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 35.000,00 zł”. 

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

§ 6. 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 XIII/82/2015 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 
z dnia 10 sierpnia 2015 roku 
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Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Jan Toczek
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/82/2015 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 
z dnia 10 sierpnia 2015 roku 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Jan Toczek
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Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XIII/82/2015 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 
z dnia 10 sierpnia 2015 roku 

 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Jan Toczek 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/82/2015 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 
z dnia 10 sierpnia 2015 r. 

 
Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów 

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok 

Dzia
ł 

Rozdzia
ł 

Paragraf Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI 

            
            
            
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
4 230,00   

  75412   Ochotnicze straże pożarne 4 230,00   
      z tego: dochody majątkowe 4 230,00   
    6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

4 230,00   

852     Pomoc społeczna 30 360,00   
  85295   Pozostała działalność 30 360,00   
      z tego: dochody bieżące 30 360,00   
    2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

30 360,00   

921     Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

50 000,00   

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00   
      z tego: dochody bieżące 50 000,00   
    2330 Dotacje celowe otrzymane z od samorządu 

województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

50 000,00   

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 230,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne   4 230,00 
      z tego :wydatki majątkowe   4 230,00 

      z tego:     
      wydatki majątkowe ogółem   4 230,00 
852     Pomoc społeczna   30 360,00 

  85295   Pozostała działalność   30 360,00 

      z tego: wydatki bieżące   30 360,00 

      w tym:     
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      Świadczenia na rzecz osób fizycznych   30 360,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

  50 000,00 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   50 000,00 
      z tego: wydatki bieżące   50 000,00 

      w tym:     
      Dotacje na zadania bieżące   50 000,00 

      Ogółem dochody i wydatki: 84 590,00 84 590,00 
 
 
  
 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 

Jan Toczek 
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Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIII/82/2015 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 
z dnia 10 sierpnia 2015 roku 
 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Jan Toczek 
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