UCHWAŁA NR XLVI/421/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 października 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:
• Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 48.606 złotych, z tego:
1) dochody bieżące zwiększenie o 24.000 złotych,
2) dochody majątkowe zmniejszenie o 72.606 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 109.606 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 2.298.606 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zmniejszenie o 96.000 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych j– zwiększenie o 8.491 złotych,
z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o 8.491 złotych
- obsługa długu – zmniejszenie o 120.000 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie 15.509 złotych
2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o 2.202.606 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 2.202.606 złotych
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
zmniejszenie o 1.859.606 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały
• Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2.250.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2014 rok wynosi:
• Dochody 65.245.215,95 złotych
• Wydatki 70.879.920,95 złotych
• Deficyt 5.634.705,00 złotych
§ 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
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2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu do kwoty – 5.634.705 złotych
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty – 1.115.295 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 XLVI/421/2014
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 24 października 2014 roku

Z m i a n y w budżecie gminy na 2014 rok
Dział

Nazwa
Prognozowane

700

Gospodarka mieszkaniowa

Rodzaj dochodów
dochody

Źródła dochodów

109.606
Dochody majątkowe

Dotacje celowe na inwestycje §6297
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust 1

dotacje celowe na inwestycje § 6299
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust 1

710

109.606
60.283
60.283

49.323
49.323

37.000

Działalność usługowa

Dochody majątkowe
754

w złotych
Zmniejszenie
Zwiększenie

37.000
Środki od innych jednostek na
finansowanie kosztów inwestycji § 6280

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe

Dotacje celowe na inwestycje §6297
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizacje zadań z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust 1

dotacje 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
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37.000

637.500

637.500

637.500
637.500

637.500

637.500

637.500
637.500
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801

24.000

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące

Razem
Ogółem zmniejszenie
dochodów
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

24.000
20.500
2.000
1.500

Dochody z dzierżaw § 0750
Darowizny § 0960
Pozostałe dochody § 0970

747.106
48.606

698.500

24.000
72.606

Dział 700 – środki na modernizację kotłowni w Czarnym Dunajcu zmniejszenie o 109.606 złotych
Dział 710 - środki na wykonanie zabezpieczenia brzegów potoku w Cichem Górnym 37.000 złotych
Dział 801 – środki z dochodów szkół Czerwienne 6.500 złotych, Piekielnik 1.000 złotych, Podszkle 1.000 złotych, Chochołów 14.000 złotych oraz Przedszkola w Czarnym Dunajcu
1.500 złotych
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/421/2014
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 24 października 2014 roku

Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok
Dział

Rozdział N a z w a

Rodzaj wydatków
Planowane

600
60014

w y d a t k i – zadania własne

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

2.250.000
500.000
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

60017

Drogi wewnętrzne
Wydatki majątkowe

500.000
500.000

1.750.000
1.750.000
1.750.000

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych

120.000
Wydatki majątkowe

120.000

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki majątkowe

71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe

75412

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

109.606
109.606

37.000
37.000

30.000
30.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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109.606

37.000
37.000
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

754

120.000

109.606
109.606
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust 1

710

120.000

1.750.000
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust 1

60078

w złotych
Zmniejszenie Zwiększenie

30.000
30.000
30.000
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757
75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

120.000
120.000
Wydatki bieżące
w tym: obsługa długu

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym; wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

80104

120.000
120.000

30.000
30.000

24.000
22.500

30.000

22.500

30.000
30.000

22.500
22.500

Przedszkola

1.500
Wydatki bieżące

1.500

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

852
85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

15.509
15.509
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

854
85415

1.500
1.500

15.509
15.509
15.509

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

15.509
15.509
Wydatki bieżące

15.509

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

Razem
Ogółem zmniejszenie wydatków
w tym:

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

15.509

2.525.115

226.509

2.298.606
96.000
2.202.606

Dodatkowe środki na zadania: zabezpieczenie brzegu potoku w Cichem Górnym 37.000 złotych
Wydatki szkól Czerwienne 1 – 6.500 złotych, Piekielnik 1.000 złotych, Podszkle 1.000 złotych, Chochołów 14.000 złotych oraz Przedszkola 1.500 zł ( z uzyskanych dochodów)
Urealnienie budżetu do wysokości wydatków wynikających z przetargów na zadaniach: 1) budowa ścieżki rowerowej, w związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu o kwotę
1.750.000 złotych,
2) pomoc dla Powiatu nowotarskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ratułowie 500.000 złotych – zmniejszenie planowanego kredytu
3) modernizacja kotłowni dla 3 budynków w Czarnym Dunajcu – zmniejszenie planowanej dotacji o 109.606 złotych
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Przesunięcia środków – z planowanej kwoty na zapłatę odsetek od kredytów przesunięcie kwoty 120.000 złotych , z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na
odbudowę po powodzi dróg Myski w Odrowążu i Zoki w Ratułowie,
Przesunięcie kwoty 30.000 złotych z planowanego remontu hali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu na remont Remizy OSP w Czarnym Dunajcu.
Przesunięci kwoty 15.509 złotych z pozycji - opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/421/2014
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
z dnia 24 października 2014 roku

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

Nazwa
903

952

w złotych
Zwiększenie

Zmniejszenie

I. P R Z Y C H O D Y
Przychody z zaciągniętych
pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

Zmniejszenie
przychodów

350.000

1.900.000

2.250.000

Powyższa zmiana dotyczy:
- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania – „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokół Tatr” (budowa ścieżki rowerowej) zmniejszenie o 350.000 złotych
- kredyt na wkład własny na budowę ścieżki rowerowej zadanie j/w zmniejszenie o
1.400.000 złotych
- kredyt na udzielenie pomocy dla Powiatu nowotarskiego zmniejszenie o 500.000 złotych
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na
2014 rok wynosi:
Przychody :
8.971.205 złotych
Rozchody :
3.336.500 złotych
Deficyt :
5.634.705 złotych
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