UCHWAŁA NR XXIX/294/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny
Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 30 grudnia 2016 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. 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 2017 rok:
● Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.110.183 złote, z tego:
1) dochody bieżące zwiększenie o 5.300 złotych
2) dochody majątkowe zwiększenie o 1.104.883 złote
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 2.006.963 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
● Zmniejsza się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 1.289.817 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zmniejszenie o 69.482 złote, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o 155.565,88 złotych,
z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o 155.565,88
złotych
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie o 225.047,88 złotych
2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o 1.220.335 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 1.220.335 złotych
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
zmniejszenie o 2.006.963 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały
● Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 400.000 złotych oraz zwiększa się rozchody
budżetu gminy o kwotę 2.000.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2017 rok wynosi:
● Dochody

91.306.101,93 złote

● Wydatki

100.638.399,07 złotych

● Deficyt

9.332.297,14 złotych

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 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

Id: A6CF4995-D5FA-4F92-BE3E-75EF3CBFCEA8. Podpisany

Strona 1

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu – do kwoty 9.332.297,14 złotych
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1.692.702,86 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 XXIX/294/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
Zmiany w planie dochodów, w budżecie gminy na 2017 rok

Dział

Nazwa
Prognozowane

754

Rodzaj dochodów
dochody

Źródła dochodów

Zmniejszenie

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

763.162
Dochody majątkowe

763.162
763.162

Dotacja celowa z Funduszu
Sprawiedliwości § 6260

801

Oświata i wychowanie

2.353.984
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

5.300
3.500
1.800
2.348.684
2.348.684

Darowizny dla szkół § 0960
Różne dochody §0970
Dotacja na zadania własne § 6330

900

Zwiększenie

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

2.006.963
Dochody majątkowe
Dotacja celowe na inwestycje § 6298
w tym; z tytułu dotacji i środków na
finansowanie
wydatków na realizację zadań z udziałem
środków
o których mowa w art.5 ust 1

Razem
Ogółem zwiększenie
dochodów

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
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2.006.963
2.006.963
2.006.963

2.006.963

3.117.146
1.110.183
5.300
1.104.883
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Dział 754 – dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencarnej –Fundusz Sprawiedliwości 763.162 złote
Dział 801 - dochody
1.800 złotych

szkół , darowizny na rzecz szkoły Odrowąż 3.000 złotych i Podszkle

500 złotych

oraz pozostałe dochody szkoła Czerwienne

- środki z rezerwy ogólnej budżetowej państwa na dofinansowanie inwestycji pn.. „ Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości
Ciche na Zespół Szkól Podstawowej i Gimnazjum” działanie 3.1.9.1, zmiana zgodna z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 roku, Nr
MF/FG6.4143.3.238.2017.MF.4460
Dział 900 - zmniejszenie budżetu o planowaną dotację na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny
Dunajec” o 2.006.963 złote w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2018 rok
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/294/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
Zmiany w planie wydatków, w budżecie gminy na 2017 rok
w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj wydatków
w y d a t k i – zadania własne

60016

Planowane
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

600

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

60095

Zmniejszenie
14.638
14.638

97.000
80.000

14.638
14.638
14.638

80.000
80.000
80.000

Pozostała działalność

17.000
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

750
75022

17.000
17.000

Administracja państwowa
Rady gmin

40.000
5.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

75023

5.000
5.000
5.000

Urzędy gmin

35.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
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Zwiększenie

35.000
35.000
35.000

71.838

881.741,88

71.838

881.741,88

1.838

46.741,88
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w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

757
75704

Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego

80101

225.047,88
225.047,88

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

5.300
5.300
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
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

90095

Pozostała działalność

Razem
Ogółem zmniejszenie wydatków
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

5.300
5.300
5.300

2.011.835

9.500

4.872

9.500

4.872
4.872

9.500
9.500

2.006.963
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: na programy finansowane z udziałem
środków o
których mowa w art. 5 ust.1

w tym:

46.741,88
46.741,88
835.000
835.000

225.047,88
225.047,88

Wydatki bieżące
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

801

1.838
1.838
70.000
70.000

2.006.963
2.006.963
2.006.963

2.323.358,88
1.289.817

1.033.541,88

69.482
1.220.335

Zmiany dotyczą zadań :
Dział 754 – wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 835.000 złotych , z tego 763.162 złote z Funduszu Sprawiedliwości oraz 71.838 złotych ze środków
własnych na zakup samochodu bojowego dla OSP Ciche Środkowe 780.000 złotych oraz 10 toreb medycznych dla jednostek OSP o wartości 55.000 złotych

Id: A6CF4995-D5FA-4F92-BE3E-75EF3CBFCEA8. Podpisany

Strona 2

Dział 801 - wydatki szkół finansowane z darowizn na rzecz szkoły Odrowąż 3.000 złotych i Podszkle 500 złotych oraz wydatki szkoły Czerwienne 1 –
1.800 złotych
Dział 900 - zmniejszenie budżetu o planowaną dotację na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny
Dunajec” o 2.006.963 złote w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2018 rok
Zmiany w wydatkach na wniosek miejscowości Załuczne – przeniesienie środków z remontów dróg 5.138 złotych, z modernizacji oświetlenia ulic 4.872 złote
(Fundusz Sołecki) na zadanie wykonanie placu manewrowego przy remizie OSP w Załucznem – 10.010 złotych.
Pozostałe zmiany – przeniesienie środków zabezpieczonych na ewentualną spłatę udzielonego na rzecz PPK Nowy Targ gwarancji – kwota 225.047,88 złotych
na wydatki:
odśnieżanie dróg i nadzory 80.000 złotych, zakup kosiarki i zamiatarki do zakupionego ciągnika 17.000 złotych, wydatki na rzecz OSP 36.731,88 złotych (
34.000 złotych plac manewrowy przy remizie OPS Załuczne), wydatki rzeczowe administracji 40.000 złotych. Różnica w wysokości 51.316 złotych pozostała
nie zagospodarowana dla uzyskania możliwości zmniejszenia kredytu na budowę szkoły w Cichem Nr 1 o kwotę 400.000 złotych.
Zmiana w zadaniach w Piekielniku – przeniesienie kwoty 9.500 złotych z pozycji remont dróg na modernizację oświetlenia dróg.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/294/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2017 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2017 rok
w złotych

§
952

Nazwa
I. P R Z Y C H O D Y
Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

Zmniejszenie
przychodów
992

Zmniejszenie

Zwiększenie
400.000

400.000

II. R O Z C H O D Y
Spłaty otrzymanych krajowych
pożycz i kredytów

2.000.000

Zwiększenie
rozchodów

2.000.000

Powyższa zmiana dotyczy:
- zmniejszenie kredytu na budowę szkoły Nr 1 w Cichem 400.000 złotych
- zwiększenie rozchodów tj. spłata zaciągniętego w 2016 roku kredytu na budowę szkoły Ciche 1
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2017 rok
wynosi:
Przychody :

15.544.122,14 złotych

Rozchody :

6.211.825,00 złotych

Deficyt:

9.332.297,14 złotych

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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