UCHWAŁA NR XIX/175/2020
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, oraz zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy
Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2019r. poz.506,1309,1571,1696 i poz.1815.), art. 212 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622,1649,2020 i z 2018r. poz. 2245) na wniosek Wójta
Gminy Czarny Dunajec
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok:
1) Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 81.417,38 złotych w następujący sposób:
a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 149.230,62 złotych
b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 230.648,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 260.709,79 złotych, z tego:
a) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 164.209,79 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 155.719.79 złotych
z czego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o kwotę 125.768,79 złotych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 29.951,00 złotych
- wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 8.490,00 złotych
b) wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 96.500,00 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 96.500,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 342.127,17 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Czarny Dunajec w 2020 roku o kwotę
8.490,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2020 rok wynosi:
Dochody 107.888.291,62 złotych
Wydatki 107.194.505,79 złotych
Nadwyżka 693.785,83 złotych
§ 2. 1. W Uchwale Nr XV/152/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2020 rok § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie
693.785,83 złotych, która zostanie przeznaczona na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.492.127,17 złotych, z następujących tytułów:
zaciągniętych kredytów w kwocie 3.800.000,00 złotych
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- spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 50.000,00 złotych
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342.127,17 złotych.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 złotych
oraz rozchody budżetu w kwocie 5.185.913,00 złotych w tym: na spłatę zaciągniętych kredytów
i pożyczek kwota 5.185.913,00 złotych
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 XIX/175/2020
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31 marca 2020 r.
Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2020 rok

w złotych
Dział N a z w a

Rodzaj
dochodów
Prognozowane
dochody

600

Transport i
łączność
Środki z państwowych
funduszy celowych na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
jednostek sektora
finansów publicznych
§ 6350

Oświata i
wychowanie

15.707,59
Wpływy z tytułu kar i
odszkodowań
wynikających z umów
§ 0950
Wpływy z otrzymanych
spadków, zapisów i
darowizn w postaci
pieniężnej § 0960

Pomoc społeczna

2.067,59

13.640,00

82,03
82,03

Dochody
bieżące
Wpływy z
rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych § 0940

900

230.648,00
230.648,00

15.707,59
Dochody
bieżące

852

Zmniejszenie Zwiększenie

230.648,00
Dochody
majątkowe

801

Źródła dochodów

Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu

82,03

7.641,00
7.641,00

Dochody
bieżące
Środki otrzymane od
pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
na realizację zadań
bieżących jednostek
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zaliczanych do sektora
finansów publicznych §
2460

926

Kultura fizyczna

125.800,00
Dochody
bieżące

125.800,00
72.000,00

Dotacja celowa
otrzymana z tytułu
pomocy finansowej
udzielanej miedzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie
własnych zadań
bieżących§ 2710

25.000,00
28.800,00

Dotacja celowa z
Ministerstwa Sportu i
Turystyki § 2440
Wpływy z otrzymanych
spadków, zapisów i
darowizn w postaci
pieniężnej § 0960

Razem
Ogółem
zmniejszenie
dochodów
Dochody bieżące
Dochody
majątkowe

230.648,00
81.417,38

149.230,62

149.230,62
230.648,00

Zmiany dotyczą:
Dział 600- zmniejszenie planowanych dochodów dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
230.648,00zł. Zmiana finansowanie z dochodów na przychody.
Dział 801- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.707,59 złotych z tego: z tytułu odszkodowania
Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu kwota 2.067,59 zł, z tytułu darowizny Szkoła Podstawowa
w Podczerwonem kwota 12.640,00 zł, z tytułu darowizny Szkoła Podstawowa w Ratułowie kwota
1.000,00 zł.
Dział 852- zwiększenie planu dochodów o kwotę 82,03zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych
z lat ubiegłych.
Dział 900- zwiększenie planu dochodów o kwotę dofinansowania do projektu pn. „Partnerski Projekt
walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie” Realizacja zadania 2020-2022. Dofinansowanie 90%.
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Dział 926- zwiększenie planu dochodów o kwotę 125.800,00 w tym: dotacja na projekt „Jeżdżę z głową”
z UMWM kwota 42.000,00 zł , dotacja na projekt „Moje łyżwy” z Ministerstwa Sportu kwotę15.000,00zł,
dotacja na projekt „ Umiem pływać” dofinansowanie z Ministerstwa Sportu kwota 30.000,00zł, dotacja na
projekt „ Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w Gminie Czarny Dunajec” kwota 10.000,00zł oraz
zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.800,00 złotych ( wpłaty rodziców).

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/175/2020
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31 marca 2020 r.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2020 rok
w złotych

Dział Rozdział N a z w a

Rodzaj wydatków

Zmniejszenie

Zwiększenie

Planowane wydatki - zadania własne
600

Transport i łączność
60016

96.500,00
96.500,00

Drogi publiczne gminne

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

630

Turystyka
63095

30.000,00
30.000,00

Pozostała działalność

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

754
75412

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże
pożarne

15.000,00
W tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z
realizacja ich statutowych zadań

Ochrona zdrowia
85154

w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z
realizacja ich statutowych zadań

Pomoc społeczna
85216

w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z
realizacja ich statutowych zadań

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90005

Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu

8.490,00
w tym: dotacje na zadania bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Kultura fizyczna
92605

Zadania w zakresie kultury
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8.490,00
8.490,00

81.500,00
Wydatki majątkowe

926

82,03
82,03
82,03

89.990,00

Wydatki bieżące
90015

111.479,17
111.479,17
111.479,17

82,03
82,03

Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

900

15.707,59
15.707,59
15.707,59

111.479,17
111.479,17

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

852

15.000,00
15.000,00

15.707,59
15.707,59
Wydatki bieżące

851

30.000,00
30.000,00
30.000,00

15.000,00

Wydatki majątkowe
801

96.500,00
96.500,00
96.500,00

81.500,00
81.500,00

94.951,00
94.951,00

Strona 1

fizycznej
94.951,00
94.951,00
29.951,00
65.000,00

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacja ich statutowych zadań

Razem

96.500,00
Ogółem zwiększenie
wydatków

w tym:

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

357.209,79
260.709,79
164.209,79
96.500,00

Zmiany dotyczą zadań:
Rozdział 60016 - przesunięcie kwoty 81.500,00zł z remontów dróg na wykonanie oświetlenia
w miejscowości Czerwienne (90015).Przesunięcie kwoty 15.000,00 złotych w ramach środków z Funduszu
Sołeckiego do rozdziału 75412 – zakup pieca wraz z oprzyrządowaniem ( zmiana uchwałą zebrania
wiejskiego w Chochołowie).
Rozdział 63095- zwiększenie planu wydatków w 2020 r. o kwotę 30.000,00zł na wkład własny do
realizacji projektu „ Wsparcie dzielności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności
Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej. Projekt realizowany w latach 2020-2022.
Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o dodatkowe dochody o kwotę łącznie 15.707,59 złotych
w tym: Szkoła Czarny Dunajec kwota 2.067,59 złotych, Szkoła Podczerwone kwota 12.640,00 złotych,
Szkoła Podstawowa w Ratułowie kwota 1.000,00 złotych
Rozdział 85154 - zwiększenie planu wydatków kwota 111.479,17zł. zwiększenie wynika z wyższych niż
zaplanowano w 2019 dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 95.233,33 zł
i niewykonanych wydatków w 2019 r. kwota 16.245,84 zł.
Rozdział 85216- zwiększenie planu wydatków o kwotę 82,03zł – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych
zasiłków stałych z 2019r.
Rozdział 90005- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.490,00zł. w związku z przystąpieniem do
realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” Realizacja zadania 20202022. Dofinansowanie 90%.
Rozdział 92605 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 94.951,00 zł na realizacje
programów sportowych „Umiem pływać” i „ Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” w Gminie Czarny
Dunajec.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/175/2020
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31 marca 2020 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2020 rok
w złotych

§

Nazwa
I. P R Z Y C H O D Y
905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikające z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach.

Zwiększenie
przychodów

Zmniejszenie

Zwiększenie
342.127,17

342.127,17

Przychody
jednostek
samorządu
terytorialne
go z
niewykorzy
stanych
środków
pieniężnych
na rachunku
bieżącym
budżetu,
wynikające
z
rozliczenia
dochodów i
wydatków
nimi
finansowan
ych
związanych
ze
szczególny
mi zasadami
wykonywan
ia budżetu
określonymi
w
odrębnych
ustawach.
Powyższa zmiana dotyczy:
Zwiększenie kwoty przychodów z tytułu: z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym
dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych kwota 230.648,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków na
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rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów alkoholowych kwota 111.479,17zł.
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2020 rok
wynosi:

Lp.

1

2
3
4

1

Treść
Przychody ogółem:
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikające z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
Rozchody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
Przychody :

4.492.127,17 złotych

Rozchody :

5.185.913,00 złotych

Nadwyżka:

693.785,83 złotych

Klasyfikacja
§

Kwota
4.492.127,17

905

342.127,17

950

300.000,00

951

50.000,00

952

3.800.000,00
5.185.913,00

992

5.185.913,00

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/175/2020
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31 marca 2020 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU
Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszeni
e planu

Zwiększenie
planu

w tym:
dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych

w tym:
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

z tego:
Dotacje
podmio
towe

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Razem
DOTACJE OGÓŁEM – 15.539.102,00 złotych, w tym:
dotacje podmiotowe – 13.177.341,00 złotych
dotacje celowe – 2.361.761,00 złotych

8.490,00
8.490,00
8.490,00

8.490,00
8.490,00
8.490,00

Dotacje celowe

z tego:
Dotacje
podmiotowe

Dotacje celowe

8.490,00
8.490,00
8.490,00

Dotacje celowe zwiększenie 8.490,00 złote.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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