UCHWAŁA NR VIII/83/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 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 2019r poz. 506 ), art.212 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 2019 rok:
- Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 171.914,00złotych w następujący sposób:
dochody bieżące zwiększenie o kwotę 268.576,00 złotych
dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 440.490,00 złotych
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zmniejszenie o kwotę 440.490,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 657.086,00 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 150.000,00 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 150,000,00 złotych
z czego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę
150.000,00 złotych
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 507.086,00 złotych w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 507.086,00 złotych
z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
zmniejszenie o kwotę 476.254,00 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dokonuje się wyodrębnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2019 rok wynosi:
Dochody

98.425.953,90 złote

Wydatki

99.228.033,90 złotych

Deficyt

802.080,00 złotych

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r, dokonuje się zmian jak poniżej:
- § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
802.080,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.962.605,00 złotych, z następujących tytułów:
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.082.010,00 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
1.880.595,00 złotych
oraz rozchody budżetu w kwocie 5.160.525,00 złotych , na spłatę zaciągniętych
kredytów i pożyczek
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”,
- § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu do kwoty 802.080,00 złotych
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 3.279.930,00 złotych”.
§ 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 VIII/83/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 20 maja 2019 r.
Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2019 rok
w złotych

Dział

Nazwa
Prognozowane

010

Rolnictwo i łowiectwo

Rodzaj dochodów
dochody
Dochody bieżące

630

Źródła dochodów

440.490,00
Dochody bieżące

440.490,00
440.490,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów( związków gmin, związków
powiatowo- gminnych, związków powiatów)
samorządów województw , pozyskane z innych
źródeł §6298
w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań z udziałem
środków
o których mowa w art.5 ust 1pkt.2i 3
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118.576,00
118.576,00
118.576,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych §
0940

Dochody majątkowe

Ogółem zmniejszenie dochodów

Zwiększenie
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządów
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień( umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego §2330

Turystyka

Razem

Zmniejszenie

440.490,00

440.490,00
171.914,00

268.576,00
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Dochody bieżące
Dochody majątkowe

268.576,00
440.490,00

Zmiany dotyczą:
Dział 010- zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację i remont dróg
dojazdowych do pól.
Dział 630- zwiększenie planu dochodów o kwotę 118.576,00 złotych – podatek Vat do odliczenia z inwestycji – remont budynku po stacji PKP w Podczerwonem
w ramach projektu „III etap szlaku wokół Tatr” oraz zmniejszenie w ramach tego samego projektu kwoty dotacji o 440.940,00zł ( realizacja zadania przedłużona do
2020 r.)

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/83/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 20 maja 2019 r.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2019 rok
w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj wydatków

01095

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

Planowane
010

Zmniejszenie

w y d a t k i - zadania własne
674.864,00
674.864,00
674.864,00
674.864,00
674.864,00

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

Transport i łączność

600
60016

524.864,00
524.864,00

Drogi publiczne gminne

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

630
63095

Turystyka
Pozostała działalność
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 i 3

Razem
Ogółem zwiększenie wydatków
w tym:

Zwiększenie

524.864,00
524.864,00
524.864,00

476.254,00
476.254,00

983.340,00
983.340,00

476.254,00
476.254,00
476.254,00

983.340,00
983.340,00

1.001.118,00

1.658.204,00
657.086,00

Wydatki bieżące

150.000,00

Wydatki majątkowe

507.086,00

Zmiany dotyczą zadań:
Rozdział 01095 – zwiększenie planu wydatki na drogi dojazdowe do pól o kwotę 150.000,00 z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Podział
przyznanej dotacji 7x15.000,00 zł na miejscowości; Cz. Dunajec, Czerwienne, Koniówka, Piekielnik, Podczerwone, Podszkle, Stare Bystre, 1x 13.500,00 zł
Załuczne, 1x12500,00zł Ciche, 1x19.000zł Ratułów.

Id: A592EB26-30A4-49B8-B903-E30A31FE14C7. Podpisany

Strona 1

Rozdział 60016- przesunięcie kwoty 524.864,00 zł do rozdziału 01095 w związku z realizacją remontów dróg dojazdowych do pól wkład własny do realizacji
zadania według miejscowości: Ciche 12.931,00 zł, Cz. Dunajec kwota 75.658,00zł, Czerwienne kwota 45.240,00zł, Koniówka kwota 16.006,00zł, Piekielnik kwota
31.511,00zł, Podczerwone kwota 34.276,00zł, Podszkle kwota 26.129,00zł, Ratułów kwota 175.385,00zł, Stare Bystre kwota 94.198,00zł, Załuczne kwota
13.530,00zł. Pozostała wartość zadania finansowana z dotacji.
Rozdział 63095- zmiana dotyczy realizacji projektu pn.: „III etap szlaku wokół Tatr” wartości zadania po przetargu zwiększenie wartości zadania o kwotę
947.576,00zł. wartość zadania w 2019 roku kwota 3.869.112,00 zł w 2020r. kwota 440.490,00zł.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/83/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 20 maja 2019 r.
DOCHODY I WYDATKI w 2019 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
I. D O C H O DY

Dział
010

Rozdział

§

Nazwa

2330

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od
samorządu wojew.na zadania
bieżące realiz.na podst.porozumień
(umów) między jst

01095

Zmniejszenie

Zwiększenie
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Razem
Ogółem zwiększenie dochodów
Plan dochodów po zmianach

150.000,00
150.000,00
150.000,00

II. W Y D A T K I
Dział

Rozdzia
ł

010
01095

Nazwa

Rolnictwo
i łowiectwo
Pozostała
działalność
Razem
zwiększenie
wydatków
Plan wydatków po
zmianach

Kwota

w tym:
wydatki
bieżące

Z tego
wydatki na
zadnia
statutowe

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00

674.864,00
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dotacje na
zadnia
bieżące

Wydatki
majątkow
e
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/83/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 20 maja 2019 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2019 rok
w złotych

§

Nazwa
I. P R Z Y C H O D Y
Zaciągnięte kredyty

952

Zmniejszenie

Zwiększenie
829.000,00

Zwiększenie
przychodów

829.000,00

Powyższa zmiana dotyczy:
Zwiększenie kwoty kredytów do zaciągnięcia o kwotę 829.000,00 zł na w realizację zadania pn. „III etap
szlaku wokół Tatr” realizowanego w latach 2018-2020.
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2019 rok
wynosi:

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Przychody ogółem:

Kwota
5 962 605,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy

950

1 880 595,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

952

4 082 010,00

Rozchody ogółem:
1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
Przychody :

5.962.605,00 złotych

Rozchody :

5.160.525,00 złotych

Deficyt:

5 160 525,00
992

5 160 525,00

802.080,00 złotych

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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