UCHWAŁA NR XI/114/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 września 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 ze zm. ), art.212 oraz art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm. )
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok:
1) Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.172.171,46 złotych w następujący sposób:
a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.085.264,77 złotych
b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 86.906,69 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 1.330.597,46 złotych, z tego:
a) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1.528.058,24 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 883.708,24 złotych
z czego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 447.650,00 złotych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę
436.058,24 złotych
- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 688.741,20 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 44.391,20 złotych
b) wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 197.460,78 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 197.460,78 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2019 roku o kwotę 688.741,20 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2019 rok wynosi:
Dochody 100.202.540,63 złotych
Wydatki 100.625.222,63 złotych
Deficyt 422.682,00 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:
1) § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
422.682,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z nowo zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.583.207,00 złotych, z następujących tytułów:
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.337.238,00 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
2.245.969,00 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.”;
2) § 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, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu do kwoty 422.682,00 złotych
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1.614.556,00 złotych,
4. zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciągniętych na cel określony w art. 90 ustawy
o finansach publicznych do kwoty 1.300.000,00 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 XI/114/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 września 2019 r.
Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2019 rok

w złotych
Dział

Nazwa

600

Transport i łączność

Prognozowane

Rodzaj dochodów
dochody

Źródła dochodów

70.000,00

Środki z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych § 6350
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

70.000,00

51.360,00
Dochody bieżące

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych § 2460
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

758

Zwiększenie

70.000,00
Dochody majątkowe

754

Zmniejszenie

Różne rozliczenia

51.360,00
37.760,00

13.600,00

907.841,46
890.934,77

Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) § 2030
Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920
W tym: cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków
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gmin, związków powiatowo-gminnych)
§ 6330

801

Oświata i wychowanie

119.970,00
119.970,00

Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego § 2310
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów 0 podobnym charakterze § 0750
Wpływy z różnych dochodów § 0970

855

Rodzina

3.870,00

1.100,00

14.000,00
14.000,00

Dochody bieżące
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940
Wpływy z pozostałych odsetek § 0920

921

115.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

11.220,00
2.780,00

9.000,00
Dochody bieżące
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielonej miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących § 2710

Razem
Ogółem zwiększenie dochodów
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

9.000,00
9.000,00

1.172.171,46
1.172.171,46
1.085.264,77
86.906,69

Zmiany dotyczą:
Dział 600- zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000,00 złote – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania „ Budowa drogi gminnej
w miejscowości Ratułów od km 0+017,92 do km 0+159,06”. Przeznaczone dofinansowanie na to zadanie to kwota 260.302,00zł ( realizacja 2019-2020r).
Dział 754 – dotacja z WFOŚIGW na realizację programu – „ Zakup zestawów umundurowania bojowego niezbędnego dla OSP w celu zapobiegania poważnym
awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak” kwota 37.760,00zł. Dotacja w kwocie 13.600,00złze środków Województwa
Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego „Bezpieczna Małopolska
2019”
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Dział 758- Zwiększenie planu dotacji o kwotę 150.104,46zł dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. Zmiana
zgodna z decyzją MF nr MF/FS8.4143.3.117.2019.MF.3210 z 13 sierpnia 2019r. o podziale rezerwy celowej budżetu państwa. Zwiększenie o kwotę 62.368,00zł ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Zwiększenie na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19 lipca 2019r. Nr DWST-WSST.356.2863.2019.MS. Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z 11 września 2019r. Zwiększenie kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 695.369,00 złotych . Pismo Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r. ST5.4750.8.2019.g
Dział 801- Zwiększenie o kwotę 115.000,00 złotych wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy. Zwiększenie planu
dochodów o kwotę 4.970,00 złotych w związku z realizacją dochodów z wynajmu sali i refaktur dla SP Czerwienne.
Dział 855- Zwiększenie dochodów w kwocie 14.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych z lat
ubiegłych wraz z odsetkami .
Dział 921- środki z budżetu województwa na remont Pomnika Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, wykonanym po 1945 roku w miejscowości Odrowąż, kwota
9.000,00 złotych.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/114/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 września 2019 r.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2019 rok

w złotych
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj wydatków

60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Planowane
600

Zmniejszenie

w y d a t k i - zadania własne
260.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Działalność Funduszu Dróg
Samorządowych
Wydatki majątkowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna

750
75023

w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oświata i wychowanie

801
80101

70.000,00

260.000,00
260.000,00

70.000,00
70.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

120.419,64

144.101,20

120.419,64

144.101,20

92.741,20
16.000,00
16.000,00

144.101,20
51.360,00
51.360,00
92.741,20

76.741,20
27.678,44
27.678,44

5.000,00

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
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260.000,00

100.000,00
100.000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące

754

368.678,44
298.678,44
298.678,44
298.678,44
298.678,44

Wydatki bieżące

60018

Zwiększenie

1.253.330,77
610.880,77
610.880,77
558.380,77
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z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje na zadania bieżące

80103

488.050,00
70.330,77
29.500,00
23.000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

105.050,00
105.050,00
45.200,00
43.200,00
2.000,00
1.850,00
58.000,00

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje na zadania bieżące

80104

Przedszkola

131.000,00
131.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
115.000,00

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje na zadania bieżące

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80110

Gimnazja

300,00
Wydatki bieżące
w tym: Dotacje na zadania bieżące

80149

300.00
300.00

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

70.000,00

70.000,00
70.000,00

Wydatki bieżące
w tym: Dotacje na zadania bieżące

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych

335.000,00
335.000,00
335.000,00

Wydatki bieżące
w tym: Dotacje na zadania bieżące

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu ,
liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach pierwszego
stopnia oraz szkołach artystycznych

4.700,00

Wydatki bieżące
w tym: Dotacje na zadania bieżące

Rodzina

855
85501

Świadczenia wychowawcze

Id: FB106656-6710-4083-A93D-24EBC313D4C8. Podpisany

4.700,00
4.700,00

14.000,00
8.250,00

Strona 2

8.250,00
8.250,00
8.250,00
5.750,00

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

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.750,00
5.750,00
5.750,00

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

900
90015

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg

24.782,34
24.782,34
Wydatki majątkowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

921
92120

24.782,34
24.782,34

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00

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

926
92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

92695

28.093,31
28.093,31

79.782,34
34.782,34

28.093,31

34.782,34

28.093,31
28.093,31

34.782,34
34.782,34

Zadania w zakresie kultury fizycznej

45.000,00
45.000,00
45.000,00

Wydatki majątkowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Razem

538.295,29
Ogółem zwiększenie wydatków

w tym:

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

1.868.892,75
1.330.597,46
1.528.058,24

197.460,78

Zmiany dotyczą zadań:
Rozdział 60016- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 21.000,00zł na remonty dróg w tym: w miejscowości Załuczne kwota 15.000,00zł, Pieniążkowice
6.000,00zł. Przesunięcie kwoty 260.000,00zł z rozdziału 60018 do rozdziału 60016- kwota została przesunięta celem zabezpieczenia do przetargu na drogę
w Ratułowie Za wodę. Zwiększenie kwoty planowanych wydatków o 70.000,00zł w związku z przyznaniem środków finansowych na realizacje zadania Budowa
drogi gminnej w miejscowości Ratułów od km 0+017,92do km 0+159,06. Łączna kwota przewidywanego dofinansowania do zadania to 260.302,00zł ( realizacja
zadania 2019-2020r.)
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Rozdział 75023- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 100.000,00 złotych w związku z wcześniejszym przejściem na emeryturę pracowników
w wieku emerytalnym.
Rozdział 75412- zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.360,00zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚIGW na realizację programu – „ Zakup zestawów
umundurowania bojowego niezbędnego dla OSP w celu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak” kwota
37.760,00zł oraz Dotacją w kwocie 13.600,00złze środków Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu województwa małopolskiego „Bezpieczna Małopolska 2019”. Zmiana w rozdziale 75412 – przeniesienie kwoty 76.741,20zł ze środków na
wypłatę ekwiwalentów na dotacje bieżące dla OSP – Czarny Dunajec kwota 9.824,00zł, Wróblówka 1.000,00zł, Dział kwota 1.000,00zł, Odrowąż kwota
1.272,00zł, Pieniążkowice kwota 2.136,00zł, Podszkle kwota 4.400,00zł, Piekielnik kwota 5.296,00zł, Podczerwone kwota 5.200,00zł, Koniówka kwota 2.899,20zł,
Chochołów kwota 4.896,00zł, Ciche Górne II kwota 1.000,00zł, Ciche Górne I kwota 1.000,00zł, Ciche Dolne kwota 1.824,00zł, Ciche Środkowe kwota
1.360,00zł, Ratułów Górny 1.632,00zł, Ratułów Dolny 1.000,00zł, Czerwienne Górne kwota 2.530,00zł, Czerwienne Dolne 1.000,00zł, Stare Bystre kwota
1.472,00zł, OSP Załuczne 1.000,00zł. Dotacja dla OSP Koniówka na wykonanie posadzki w garażu kwota 20.000,00zł, dotacja dla OSP Czerwienne w kwocie
5.000,00zł na zakup elementów do wykonania ogrzewania garażu OSP.
Przesuniecie kwoty 16.000,00zł przeznaczonej na zakupy w OSP Ratułów Górny na dotację dla tej jednostki na realizację zadania montażu wyciągu spalin
w garażu OSP oraz zakup sprzętu i wyposażenia bojowego do którego jednostka otrzymała dotację celową z KSRG. Przesuniecie kwoty 27.678,44zł ( środki
w ramach funduszu sołeckiego) z wydatków na OSP na wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w miejscowości Dział kwota 10.000,00zł (rozdział 92605)
i na remonty dróg w miejscowości Dział kwota 17.678,44zł (rozdział 60016).
Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 610.880,77zł w tym na wynagrodzenia i świadczenia w szkołach gminnych kwota 517.550,00zł, na zakup
pomocy dydaktycznych kwota 62.368,00zł w tym: dla SP Podszkle kwota 30538,00zł, dla SP Pieniążkowice z Filią w Dziale kwota 31.830,00zł. Zwiększenie
planu w SP Ciche II o kwotę 4.992,77zł na bieżące wydatki szkoły. Zwiększenie planu dotacji dla szkół SPSK kwota 23.000,00zł. Zwiększenie planu wydatków
w SP czerwienne o kwotę 2970,00zł w związku z dodatkowymi dochodami.
Rozdział 80103- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i świadczenia w oddziałach przedszkolnych o kwotę 45.050,00zł, dotacje dla szkół SPSK
kwota 58.000,00złotych, zwiększenie planu wydatków SP czerwienne o kwotę 2000,00zł z dodatkowych dochodów szkoły.
Rozdział 80104- Zwiększenie planu wydatków dla przedszkola gminnego na wynagrodzenia i świadczenia o kwotę 16.000,00zł, zwiększenie planu dotacji
o kwotę 115.000,00 złotych w tym: za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin 80.000,00zł i 35.000,00 na wypłatę dotacji dla
przedszkoli SPSK .
Rozdział 80106- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1400,00zł dla szkół gminnych.
Rozdział 80110- zmniejszenie planu wydatków na dotacje w gimnazjach o kwotę 300,00zł .
Rozdział 80149- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla szkół SPSK o kwotę 70.000,00zł.
Rozdział 80150- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla szkół SPSK o kwotę 335.000,00zł.
Rozdział 80152- zmniejszenie planu wydatków na dotacje o kwotę 4.700,00zł.
W rozdziałach od 80101 do 80106 zwiększenie ogółem o kwotę 580.000,00zł w związku ze zwiększeniem kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli po
podwyżce wynagrodzenia i dodatku za wychowawstwo – przeliczenie wstępne od września do grudnia 2019r.

Id: FB106656-6710-4083-A93D-24EBC313D4C8. Podpisany

Strona 4

Dział 855- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.000,00zł na wydatki związane ze zwrotem do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń
rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych zwracanych przez osoby pobierające te świadczenia z GOPS w Czarnym Dunajcu.
Dział 921, rozdział 92120- zwiększenie planu wydatków związanych z renowacjami kapliczek , kwota 9.000,00zł .
Rozdział 90015 przesunięcie kwoty 24.782,34 z wydatków na wykonanie oświetlenia na wydatki związane z ogrodzeniem boiska w Odrowążu (rozdział 92605),
wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.
Rozdział 92695- zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00zł na zakup urządzeń do utrzymania w prawidłowym stanie nawierzchni na boisku o sztucznej
nawierzchni w Czarnym Dunajcu. Finansowanie w kwocie 16.906,69zł ze zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. oraz w kwocie
28.093,31zł z niewykorzystanych środków finansowych na wkład własnych do realizowanych zadań w ramach sportu ( rozdział 92605).

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/114/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 września 2019 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2019 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
podmiotowe

754
75412
801

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

92.741,20

Ochotnicze straże pożarne

92.741,20
601.000,0
0
23.000,00
58.000,00
115.000,0
0

Oświata i wychowanie
80101
80103
80104

Szkoły podstawowe

80110
80149

Gimnazja

80150
80152

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu
, liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach pierwszego stopnia oraz szkołach
artystycznych

Razem
DOTACJE OGÓŁEM – 14.514.273,36 złotych, w tym:
dotacje podmiotowe – 11.944.160,00 złotych

Id: FB106656-6710-4083-A93D-24EBC313D4C8. Podpisany

92.741,20

80.000,00

80.000,00

92.741,20
516.000,00

516.000,00

80.000,00

23.000,00
58.000,00
35.000,00

23.000,00
58.000,00
35.000,00

-300,00
70,000,00

-300,00
70,000,00

335,000,00

335,000,00

-4.700,00

-4.700,00

608.741,20

516.000,00

70.000,00
335.000,0
0
4.700,0
0

693.741,2
0

80.000,00

80.000,00

Dotacje celowe

92.741,20

80.000,00

300,00

5.000,0
0

z tego:
Dotacje
podmiotowe

Dotacje
celowe

92.741,20

92.741,20

Dotacje podmiotowe zwiększenie 596.000,00 złotych ( w tym dotacje dla
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dotacje celowe – 2.570.113,36 złotych

SPSK kwota 516.000,00zł, innych gmin kwota 80.000,00zł)
Dotacje celowe zwiększenie 92.741,20 złotych

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/114/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 września 2019 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2019 rok

w złotych
Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

§
I. P R Z Y C H O D Y
950

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

158.426,00

Zwiększenie
przychodów

158.426,00

Powyższa zmiana dotyczy:
Zwiększenie kwoty przychodów z tytułu: wolne środki na rachunku bankowym na wypłatę podwyżek dla
nauczycieli oraz dotacji dla szkół SPSK o kwotę 158.426,00 złotych.
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2019 rok
wynosi:

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Przychody ogółem:

Kwota
5.583.207,00

1

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

950

2.245.969,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

952

3.337.238,00

Rozchody ogółem:
1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

5 160 525,00
992

5 160 525,00

Przychody: 5.583.207,00 złotych
Rozchody: 5.160.525,00 złotych
Deficyt: 422.682,00 złotych

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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