UCHWAŁA NR XLI/380/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na
rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r,
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 2013 r poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami )
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2014 rok:
 Zwiększa się dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 152.495 złotych, z tego:
1) dochody bieżące zwiększenie o 152.495 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 452.495 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zwiększenie o 498.536 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o 498.536 złotych,
z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 13.000 złotych
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
złotych

zwiększenie o 485.536

2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o 46.041 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 46.041 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały
 Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 300.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku o kwotę 40.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2014 rok wynosi:
 Dochody 63.128.485,30 złotych
 Wydatki 70.246.587,30 złotych
 Deficyt 7.118.102,00 złote
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 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 – 7.118.102 złote
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3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty – 1.881.898 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Anna Palenik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/380/2014
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Z m i a n y w budżecie gminy na 2013 rok
Dział
010

Nazwa
Prognozowane

Rodzaj dochodów
dochody

Źródła dochodów

100.000

Rolnictwo o łowiectwo

Dochody bieżące
Dotacja celowa od samorządu
województwa § 2330

754

100.000
100.000

15.671

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące

15.671
Dotacje celowe od samorządu
województwa §2330

900

w złotych
Zmniejszenie
Zwiększenie

15.671

36.824
36.824

Gospodarka komunalna

Dochody bieżące
Opłaty za zbiórkę śmieci § 0490

Razem
Ogółem zwiększenie
dochodów
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

36.824

152.495
152.495

Dział 010 - dotacja od samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól 100.000 złotych
Dział 754 – dotacja od samorządu województwa na remont Remizy OSP w Starem Bystrem 15.671 złotych
Dział 900 – odpłatność placówek oświatowych za odbieranie odpadów komunalnych 36.824 złotych
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/380/2014
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok
Dział

Rozdział N a z w a

Rodzaj wydatków
Planowane

010
01095

w złotych
Zmniejszenie Zwiększenie

w y d a t k i – zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

512.684
512.684
Wydatki bieżące

512.684

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

600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

630
63095

512.684
512.684

442.684
442.684

120.000
120.000

306.643

120.000

306.643
306.643

120.000
120.000

136.041
136.041

Turystyka
Pozostała działalność

150.000
150.000
Wydatki majątkowe

150.000

w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożąrowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.000

55.671

10.000

55.671

10.000

15.671

10.000
10.000

15.671
15.671

40.000
40.000

27.000
27.000
Wydatki bieżące
w tym; wydatki jednostek budżetowych
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2
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

900
90002

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka odpadami

13.000
14.000

100.000

136.824
Wydatki bieżące

136.824

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

90015

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

92605

136.824
136.824

100.000
Wydatki majątkowe

926

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

Razem

100.000
100.000

20.000
20.000

23.000
23.000

20.000

23.000

20.000
20.000

23.000
23.000

572.684

1.025.179

Ogółem zwiększenie wydatków
w tym:

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

136.824

452.495
498.536
46.041

Zwiększenie budżetu:
Dział 010 – modernizacja dróg dojazdowych do pól (z dotacji z budżetu województwa) 512.684 złote
Dział 754 - wydatki OSP ( z dotacji z budżetu województwa) 15.671 złotych
Dział 900 – wydatki na wywóz odpadów komunalnych 36.824 złote
ze wolnych środków – w dziale 900, pokrycie dopłat do opłat za zbiórkę odpadów komunalnych 100.000 złotych
- w dziale 851 , na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 27.000 złotych
- w dziale 926, na realizację Gminnego programu sportowego 23.000 złotych
- w dziale 630, na remont budynku w Chochołowie na siedzibę Lokalnej Organizacji Turystycznej 150.000 złotych
Przeniesienie 412.684 złote z modernizacji dróg dział 600 , na modernizację dróg dojazdowych do pól dział 010
Zmiana w zadaniach w zadaniach w miejscowościach: Piekielnik - przesunięcie 30.000 złotych z modernizacji dróg oraz z wydatków bieżących OSP Piekielnik kwoty 10.000
złotych, na dotację dla OSP Piekielnik na zakup samochodu strażackiego kota 40.000 złotych,
Ratułów przeniesienie kwoty 100.000 złotych z dobudowy oświetlenia dróg na remont dróg
Wróblówka przeniesienie kwoty 20.000 złotych z pozycji boisko sportowe na modernizacje dróg gminnych

Id: 2B9D5608-9EE5-4187-B4DC-BB9C37ED4712. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/380/2014
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2014 rok
§

Nazwa
950

Zmniejszenie

I. P R Z Y C H O D Y
Wolne środki, o których mowa w
art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

Zwiększenie
przychodów

w złotych
Zwiększenie
300.000

300.000

Powyższa zmiana dotyczy:
- wolne środki na koncie bankowym 300.000 złotych
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na
2014 rok wynosi:
Przychody : 10.454.602 złote
Rozchody :
3.336.500 złotych
Deficyt :
7.118.102 złote
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