UCHWAŁA NR XXXIII/343/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 kwietnia 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 2017r poz. 1875 ) oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j.
Dz. U z 2017 r poz. 2077 )
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok:
● Zmienia się dochody budżetu gminy w następujący sposób:
1) Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3.454,09 złotych w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1 zwiększenie o kwotę 3.454,09 złotych
2) Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 3.454,09 złotych w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1 zmniejszenie o kwotę 3.454,09 złotych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
● Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 150.000,00 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zmniejszenie o 170.651,00 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zmniejszenie o 152.500,00 złotych,
z czego:
a) wydatki związane z realizacją
o 155.000,00 złotych

zadań

statutowych

jednostek

budżetowych

–

zmniejszenie

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 2.500,00 złotych
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie wydatków o 27.500,00 złotych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2
zwiększenie o 9.349,00 złotych
2) wydatki majątkowe: zwiększenie o 320.651,00 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zwiększenie o 320.651,00 złotych
z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2
zmniejszenie o 9.349,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
● Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 150.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
● Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku o kwotę
1.259.560,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2018 rok wynosi:
● Dochody 99.106.105,40 złotych
● Wydatki 99.540.416,40 złotych
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● Deficyt 434.311,00 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:
● § 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 zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu – do kwoty 434.311,00 złotych
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 3.248.311,00 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 Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/343/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2018 rok
w złotych
Dział

Nazwa
Prognozowane

900

Rodzaj dochodów
dochody

Źródła dochodów

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

Dochody majątkowe

Dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów(zw. gmin, zw.
powiatowo-gminnych, zw.
powiatów)samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 6298)
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których
mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
(§6257)
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których
mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
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Zmniejszenie

Zwiększenie

863.014,09

863.014,09

863.014,09
863.014,09

859.560,00

859.560,00

3.454,09
3.454,09
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jednostki samorządu
terytorialnego(§2057)
Razem
Ogółem zmiany dochodów
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

863.014,09
863.014,09
0,00

863.014,09
863.014,09
3.454,09

3.454,09

Zmiany dotyczą:
Dział 900- Zmiana paragrafu dla otrzymanego dofinansowania z budżetu środków europejskich.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/343/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2018 rok
w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj wydatków

01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi

Planowane
010

60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań

75075

Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

2.500,00
2.500,00

18.328,50
18.328,50
17.228,50
1.100,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00

150.000,00
150.000,00
150.000,00

25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych
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18.328,50
18.328,50

150.000,00
150.000,00
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań

750

Zwiększenie

w y d a t k i - zadania własne

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

600

Zmniejszenie

15.000,00
15.000,00
15.000,00
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zadań

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań

100.000,00

400.000,00

100.000,00

400.000,00

30,000,00
30.000,00
30,000,00
70.000,00
70.000,00

Wydatki majątkowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Obsługa długu publicznego

757
75704

27.500,00
27.500,00

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego

Wydatki bieżące
w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

900
90003

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oczyszczanie miast i wsi

27.500,00
27.500,00

863.014,09

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

868.909,00
Wydatki majątkowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Z tego :na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w rat.5 ust.1 pkt.2

859.560,00
859.560,00
859.560,00
9.349,00
9.349,00

Wydatki bieżące
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2

90095

Pozostała działalność

868.909,00
Wydatki majątkowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
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881.342,59
18.328,50
18.328,50
18.328,50
17.228,50
1.100,00

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

90005

400.000,00
400.000,00

868.909,00
868.909,00
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Z tego :na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w rat.5 ust.1 pkt.2

Razem

868.909,00

1.146.409,00
Ogółem zwiększenie wydatków

w tym:

Wydatki bieżące

1.146.409,00
150.000,00

170.651,00

Wydatki majątkowe

320.651.00

Zmiany dotyczą zadań:
Rozdział 01010 i rozdział 90003 ( podział wynagrodzenia pracownika według zakresu czynności) kwota 18.328,50 złotych
Rozdział 75412 zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000,00 złotych dotacja dla OSP Ciche Górne 1 na zakup samochodu ( na sfinansowanie dotacji
przeniesiono kwotę 150.000,00 złotych z rozdziału 60016 (drogi we wsi Ciche), z budżetu gminy kwota 100.000,00 złotych, oraz pożyczka wewnętrzna dla
miejscowości Ciche kwota 150.000,00 złotych z budżetu gminy Czarny Dunajec)
Rozdział 75704- zmniejszenie kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 27.500,00zł z przeznaczenie na wydatki bieżące w rozdziale 75023 kwota
10.000,00 złotych, rozdziale 75075 kwota 15.000,00 złotych, wydatki na wynagrodzenia 2500,00 rozdział 01010.
Rozdział 90005 i 90095- zmiana dotyczy programu wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, zmiana paragrafu inwestycyjnego.
Zmiana źródła finansowania, dotacje dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/343/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy Czarny Dunajec na 2018 rok
w złotych

§
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

Zwiększenie
150.000,00

Zwiększenie
przychodów

150.000,00

Powyższa zmiana dotyczy:
- wolne środki na koncie bankowym 150.000,00 złotych
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok
wynosi:
Przychody: 6.209.136,00 złotych
Rozchody: 5.774.825,00 złotych
Deficyt: 434.311,00 złotych

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk

Id: 2FEAF3FC-9394-4242-816A-1035C0465274. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/343/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU
Dział

Rozdział

Nazwa
Zmniejszen
ie planu

Zwiększeni
e planu

w tym:
dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych

w tym:
dla jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
z tego:
Dotacje
podmiotowe

754
75412
900
90005

z tego:
Dotacje
podmiotowe

Dotacje
celowe

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

859.560,00

859.560,00

Pozostała działalność

859.560,00

859.560,00

1.259.560,0
0

1.259.560,
00

Razem

Dotacje
celowe

400.000,0
0
400.000,0
0
859.560,0
0
859.560,0
0
1.259.560,
00

DOTACJE OGÓŁEM – 15.906.575,00 złotych, w tym:
dotacje podmiotowe – 11.379.576,00 złotych
dotacje celowe – 4.526.999,00 złotych
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Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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