UCHWAŁA NR XI/96/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
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 2015 r poz.1515 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 2015 rok:
• Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 679.157 złotych, z tego:
1) dochody bieżące zwiększenie o 101.000 złotych,
2) dochody majątkowe zmniejszenie o 780.157 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 600.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 679.157 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zwiększenie o 33.600 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zmniejszenie o 99.400 złotych,
z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejszenie o 99.400 złotych
- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o 133.000 złotych
2) wydatki majątkowe: zmniejszenie o 712.757 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 712.757 złotych
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
zmniejszenie o 600.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały
• Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku o kwotę
202.400 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2015 rok wynosi:
• Dochody 77.554.315,12złotych
• Wydatki 79.525.639,12 złotych
• Deficyt 1.971.324,00 złotych
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec
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§ 3. 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 XI/96/2015
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

w złotych
Dział

Nazwa
Prognozowane

600

Rodzaj dochodów
dochody

Transport i łączność
Dotacja celowe na inwestycje § 6297
w tym; z tytułu dotacji i środków na
finansowaniewydatkówna realizację
zadań z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust 1
Dotacja celowa 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
Dotacja celowa na inwestycje § 6630

Turystyka

Zwiększenie
147.145
147.145
147.145
147.145

1.187.000
1.187.000
180.157
50.000

Dochody majątkowe

700

Zmniejszenie
1.367.157

Dochody majątkowe

630

Źródła dochodów

Gospodarka
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Dotacja celowe na inwestycje § 6298
w tym; z tytułu dotacji i środków na
finansowaniewydatkówna realizację
zadań z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust 1

50.000
50.000
50.000
100.335
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mieszkaniowa

Dochody majątkowe

754

45.151
45.151

129.520
129.520
129.520

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

129.520

Oświata i wychowanie

101.000
Dochody bieżące

926

55.184

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

Dochody majątkowe

801

100.355
55.184

Dotacja celowe na inwestycje § 6297
w tym; z tytułu dotacji i środków na
finansowaniewydatkówna realizację
zadań z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust 1
Środki na realizacje inwestycji §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

1.000
1.000

Darowizna § 0960
Wpłaty gmin za dzieci uczęszczające
do przedszkola § 2310

100.000

Kultura fizyczna

260.000
Dochody majątkowe

Razem
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260.000
260.000

Dotacja celowe na inwestycje § 6297
w tym; z tytułu dotacji i środków na
finansowaniewydatkówna realizację
zadań z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust 1

260.000

1.417.157

738.000
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Ogółem zmniejszenie
dochodów

679.157

Dochody bieżące
Dochody majątkowe

101.000
780.157

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów związanych z realizacja projektów z udziałem Uni Europejskiej, w tyn zwrot poniesionych wydatków na zadania Rynek w
Czarnym Dunajcu, plac w Chochołowie, kotłownia w Czarnym Dunajcu, Remont remizy i zakup samochodu strażackiego w Czarnym Dunajcu, budowa lodowiska w
Czarnym Dunajcu.
Zmniejszenie dochodów –budynke na siedzibę LOT w Chochołowie , ścieżka rowerowa ( część dotacji spłynie w roku następnym)
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem ( mniejsza kwota zadania po przetargu)
W dziale 801 darowizny na rzecz szkól Odrowąż 600 złotych, Podszkle 400 złotych

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

w złotych
Dział Rozdzia
ł

600
60013

Nazwa

Rodzaj wydatków

Zmniejszeni
e

Zwiększenie

Planowane

w y d a t k i – zadania własne

Transport i łączność

780.157

2.000

Drogi publiczne
wojewódzkie

180.157
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

60016

180.157
180.157

Drogi publiczne gminne

2.000
2.000
2.000
2.000

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

60017

Drogi wewnętrzne

600.000
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne
z tego: na programy
finansowane z udziałem
środków o
których mowa w art. 5 ust 1

754
75412

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
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

801

Oświata i wychowanie
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600.000
600.000
600.000

69.400

69.400

69.400

69.400

69.400
69.400
69.400
69.400
69.400

33.000

134.000
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80101

Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek
budżetowych
z tego: wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
dotacje na zadania bieżące

80103

33.000

34.000

33.000
33.000
33.000

1.000
1.000
1.000
33.000

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych

70.000
Wydatki bieżące
w tym; dotacje na zadania
bieżące

80110

70.000
70.000

Gimnazja

30.000
Wydatki bieżące
w tym; dotacje na zadania
bieżące

900
90015

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic,
placów i dróg

2.000
2.000
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne

921
92109

30.000
30.000

2.000
2.000

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

18.800
18.800
Wydatki bieżące
w tym; dotacje na zadania
bieżące

926
92605

Kultura fizyczna

18.800

Zadania w zakresie
kultury fizycznej

18.800
Wydatki bieżące
w tym; dotacje na zadania
bieżące

Razem

18.800
18.800

903.357
Ogółem zmniejszenie
wydatków

w tym:

18.800
18.800

679.157

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

224.200

33.600
712.757

Zmniejszenie środków: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podczerwonem kwota –180.157
złotych (zmniejszenie dotacji z województwa do wysokości kwot po przetargu)
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Budowa ścieżki rowerowej o kwotę 600.000 złotych ( zmniejszenie dotacji w związku z oszczędnościami na
przetargach)
Wydatki na dotacje dla szkól prowadzonych przez stowarzyszenie 100.000 złotych
Przeniesienie środków z dotacji na sport z przeznaczeniem na wydatki CKiP – kwota 18.800 złotych
Przeniesienie środków na zadaniach w miejscowości Odrowąż z modernizacji oświetlenia dróg na remont
dróg – kwota 2.000 złotych
Przeniesienie kwoty 69.400 złotych w rozdziale 75412 z wydatków bieżących na dotację dla OSP Ratułów
Górny na zakup samochodu strażackiego

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 listopada 2015 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU
Dział

Rozdział

Nazwa
Zmniejszeni
e planu

Zwiększenie
planu

w tym:
dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych

z tego:
Dotacje
podmiotowe

754
75412
801

Bezp.publ.i ochrona
przeciwpoż.
Ochotnicze straże pożarne
Oświata i wychowanie

w tym:
dla
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Dotacje
celowe

z tego:
Dotacje
podmiotowe

69.400

69.400

69.400

69.400

69.400

69.400

133.000

133.000

133.000

80101

Szkoły podstawowe

33.000

33.000

33.000

80103

Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
Gimnazja

70.000

70.000

70.000

30.000

30.000

30.000

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice, kluby
Kultura fizyczna

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

-18.800

-18.800

18.800

-18.800

-18.800

80110
921
92109
926
92605

Zadania w zakresie kultury
fizycznej
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Dotacje
celowe
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Razem

18.800

221.200

0

0

202.400

133.000

69.400

DOTACJE OGÓŁEM – 11.494.611 złotych, w tym:
dotacje podmiotowe – 9.581.000 złotych
dotacje celowe – 1.913.611 złotych

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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