UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 grudnia 2017 roku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U z 2018r poz. 994 ze zm. ) oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r poz. 2077ze zm. )
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok:
Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 977.000,00 złotych w następujący sposób:
Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 464.860,00 złotych, w tym:
Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 512.140,00 złotych w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1pkt. 2 i 3 zmniejszenie o 512.140,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 1.149.000,00 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 94.000,00 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 21.000,00 złotych
z czego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę
21.000,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o 15.000,00 złotych
- obsługa długu zwiększenie o 100.000,00 złotych
2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 1.243.000,00 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 1.243.000,00 złotych z tego:
a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2
i 3 zmniejszenie o 390.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2018 rok wynosi:
Dochody 101.600.618,03 złote
Wydatki 99.604.674,03 złotych
Nadwyżka 1.995.944,00 złotych
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2018, Nr XXX/306/2017 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r, dokonuje się zmian jak poniżej:
- § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
• „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie
1.995.944,00 złote, która zostanie przeznaczona na pokrycie zaciągniętych kredytów i pożyczek
• Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.778.881,00 złotych, z następujących tytułów:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1.000.000,00 złotych
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- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , w kwocie 2.778.881,00 złotych
oraz rozchody budżetu w kwocie 5.774.825,00złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2018 rok

w złotych
Dział

Nazwa
Prognozowane

630

Rodzaj dochodów
dochody

Źródła dochodów

Turystyka
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów(zw. gmin , zw. powiatowogminnych, zw. powiatów) samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł §6298
Administracja publiczna

512.140,00
512.140,00

20.000,00
Dochody bieżące
Wpływy z pozostałych odsetek

758

20.000,00
20.000,00

Różne rozliczenia

142.140,00
142.140,00
142.140,00

Dochody bieżące
Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750

926

Zwiększenie

512.140,00
Dochody majątkowe

750

Zmniejszenie

Kultura fizyczna

587.000,00
Dochody bieżące
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0940

Razem
Ogółem zmniejszenie dochodów
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

587.000,00
587.000,00

1.119.140,00
977.000,00

142.140,00

464.860,00
512.140,00

Zmiany dotyczą:
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Dział 630- zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszą kwotą dotacji , mniejsza wartość zadania niż planowana o kwotę 512.140,00zł dotyczy projektu
„ Torfowiska wysokie unikat polsko-słowackiego pogranicza”.
Dział 750-zmiejszenie planu dochodów z odsetek o kwotę 20.000,00zł.
Dział 758-zwiększenie planu dochodów o kwotę 142.140,00zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej.
Dział 926- zmniejszenie planu dochodów w związku z odliczeniem podatku Vat z wydatków, boisko Cz. Dunajec -175.000,00zł, Skocznia 412.000,00zł

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/25/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2018 rok

w złotych
Dział Rozdział N a z w a

Rodzaj wydatków

Zmniejszeni
e

Zwiększenie

Planowane wydatki - zadania własne
600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne
gminne

6.000,00
6.000,00
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane
z realizacja ich statutowych zadań

630
63095

Turystyka
Pozostała działalność

390.000,00
390.000,00
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego :na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.2

750
75085

6.000,00
6.000,00
6.000,00

390.000,00
390.000,00
390.000,00

Administracja
publiczna
Wspólna obsługa
jednostek samorządu
terytorialnego

28.000,00
28.000,00
28.000,00
13.000,00
13.000,00
15.000,00

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane
z realizacja ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

757
75702

Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
jednostek samorządu
terytorialnego

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

Wydatki bieżące
w tym: obsługa długu

Oświata i wychowanie

801
80113

28.000,00
28.000,00

Dowożenie uczniów do
szkół
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane
z realizacja ich statutowych zadań

900
90015

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic
i placów

6.000,00
6.000,00
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
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926
92601

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

859.000,00
859.000,00
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Razem

1.283.000,00
Ogółem zmniejszenie
wydatków

w tym:

859.000,00
859.000,00

1.149.000,00

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

134.000,00

94.000,00
1.243.000,00

Zmiany dotyczą zadań:
Dział 600-przesunięcie kwoty 6.000,00zł z remontów dróg w miejscowości Załuczne na projekt
oświetlenia w tej miejscowości kwota 6.000,00zł (wniosek sołtysa).
Dział 630- zmniejszenie wartości zadania w stosunku do kwoty planowanej o 390.000,00zł dotyczy
projektu „Torfowiska wysokie europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”.
Dział 757- zwiększenie planu wydatków dotyczy zapłaty odsetek od kredytów kwota 100.000,00zł
Dział 801- przesunięcie kwoty 28.000,00zł rozdziału 80113 do 75085 – zmiana dotyczy wypłaty
odprawy dla pracownika oraz zakupem programu do tworzenia arkuszy organizacyjnych.
Dział 926-zmniejszenie planu wydatków dotyczących inwestycji boisko w Czarnym Dunajcu –
rozwiązanie umowy z winy wykonawcy – realizacja dalszej części zadania w 2019r. kwota 447.000,00zł (w
tym zmniejszenie do dochodów o kwotę 103.300,00zł – odliczony podatek VAT), Zmniejszenie planu
wydatków na budowę skoczni w Chochołowie o kwotę 412.000,00zł w związku z odliczeniem podatku
VAT od zadania

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/25/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2018 rok

§
950

Nazwa
I. P R Z Y C H O D Y
Wolne środki o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Zmniejszenie
przychodów

Zmniejszenie

Zwiększenie

172.000,00

172.000,00

Wolne
środki
o których
mowa
w art. 217
ust.2
pkt 6 ustaw
y
Powyższa zmiana dotyczy:
Zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o kwotę 172.000,00 zł
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok
wynosi:
Przychody :

3.778.881,00 złotych

Rozchody :

5.774.825,00 złotych

Nadwyżka:

1.995.944,00 złote

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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