UCHWAŁA NR XII/115/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na
rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r
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 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok:
• Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 3.930.800 złotych, z tego:
1)dochody bieżące zwiększenie o 93.000 złotych,
2)dochody majątkowe zmniejszenie o 4.023.800 złotych
w tym: z tytułu dochodów i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 zmniejszenie o 3.544.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 4.430.800 złotych, z tego:
1)wydatki bieżące: zwiększenie o 122.000 złotych, w tym:
 wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 29.000 złotych, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o 29.000
złotych
 dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 140.512 złotych
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 – zmniejszenie
o 47.512 złotych
2)wydatki majątkowe: zmniejszenie o 4.552.800 złotych, w tym:
 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 4.552.800 złotych, z czego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 –
zmniejszenie o 3.591.512 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały
• Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 500.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi zmniejszenie planowanego deficytu budżetu
3. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku o kwotę 140.512 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
4. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2011 rok wynosi:
• Dochody 61.765.262,06 złotych
• Wydatki 74.631.560,06 złotych
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• Deficyt 12.866.298,00 złotych
§ 2.
W Uchwale Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 26 stycznia 2011r, dokonuje się zmian jak poniżej:
1. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określonych w załączniku Nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2011 rok zwiększa się o kwotę 24.000 złotych
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 zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do
kwoty – 12.450.000 złotych
3. zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty –
150.000 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.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.
Z m i a n y w budżecie gminy na 2011 rok

Dział
700

756

801

Nazwa
Prognozowane
Gospodarka
mieszkaniowa

Rodzaj dochodów
dochody

Źródła dochodów

w złotych
Zmniejszenie

Zwiększenie
50.200

Dochody majątkowe

Sprzedaż mienia § 0770

50.200
69.000

Dochody bieżące

Podatek od środków
transportowych § 0340

69.000

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem

Oświata i wychowanie
Dochody majątkowe
W tym: z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust 1

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich § 6298
Dotacje celowe z innych
gmin § 2310

1.000.000
1.000.000
1.000.000

24.000

1.000.000
24.000

Dochody bieżące
900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

3.074.000
Dochody majątkowe
w tym ;z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust 1

Razem
Ogółem zmniejszenie
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

3.074.000
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich § 6298
Wpłata ludności na
realizację programu §
6290

2.544.000
530.000

4.074.000
3.930.800

143.200
93.000

4.023.800

Sprzedaż mienia – mieszkanie w Cichem 50.200 złotych
Zmniejszenie dochodów
– dział 801 dotacja na budowę sal gimnastycznych w Chochołowie i Starem Bystrem ( przesunięcie terminu na
rok 2012) 1.000.000 złotych
 dział 900 dotacja i środki na realizację programu zakładania solarów (przesunięcie terminu na rok 2012)
4.074.000 złotych
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Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

Dział

Rozdział

600
60013

60016

801

80101

80104

Nazwa

Rodzaj wydatków

P l a n o w a n w y d a t k i – zadania własne
e
Transport
i łączność
Drogi
publiczne
wojewódzkie
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi
publiczne
gminne
Wydatki bieżące
w tym; wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań
Oświata
i wychowanie
Szkoły
podstawowe

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

500.000

500.000
500.000
4.000

4.000
4.000
4.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

Przedszkola

Gimnazja

90005

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Ochrona
powietrza
atmosferyczne
go i klimatu

3.078.000

33.512
33.512
33.512
65.000
65.000
65.000
25.200

3.074.000

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust 1
90015

165.512

67.000
67.000
25.000
25.000
42.000

Wydatki bieżące
w tym :dotacje na zadania bieżące
900

4.000

500.000

Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
80110

Zwiększenie

Oświetlenie
ulic, placów
i dróg
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Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
926
92605

4.000
4.000
47.512

Kultura
fizyczna
Zadania
w zakresie
kultury
fizycznej

47.512

Wydatki bieżące
w tym: na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust 1

47.512
47.512

Razem

4.625.512
4.430.800

Ogółem zmniejszenie wydatków
w tym:

25.200
25.200

Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe

194.712
122.000

4.552.800

Zmiany dotyczą zadań:
Zmniejszenia – pomoc dla Województwa małopolskiego, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Chochołowie 400.000 zł
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pieniążkowcach 100.000 zł
budowa sal gimnastycznych – Chochołów 500.000 złotych, Stare Bystre 500.000 złotych
zadanie – zakładanie solarów na terenie gminy 3.074.000 złotych
Zwiększenia – dotacje dla niepublicznych przedszkoli 33.512 złotych, dla szkół prowadzonych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 59.488
Wydatki w miejscowości Ciche – modernizacja oświetlenia dróg 25.200 złotych, szkoła Ciche
1 (założenie uzdatniania wody i uruchomienie studni) 25.000 złotych
Przesunięcia wydatków – z zadania zawody sportowe w ramach EUROREGIONU TATRY – na dotacje dla
szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 47.512 złotych
 w zadaniach w miejscowości Odrowąż przesunięcie kwoty 4.000 złotych z pozycji modernizacja oświetlenia
dróg na remont dróg

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2011 rok

§

952

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

w złotych
Zmniejszenie

Zwiększenie

500.000
500.000

Powyższa zmiana dotyczy:
 przychody z tytułu zaciąganych kredytów na pomoc dla Województwa Małopolskiego na budowę chodników
przy drogach wojewódzkich w Chochołowie i Pieniążkowicach
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2011 rok
wynosi:
Przychody : 14.792.994 złote
Rozchody : 1.926.696 złotych
Deficyt : 12.866.298 złotych

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa
Z
Zwiększenie
Zm planu
nie
jsz
eni
e
pla
nu

w tym:
dla
z tego:
jednoste
k
sektora
finansó
w
publiczn
ych

Dotacje
podmiot
owe
801

Oświata
i wychowanie
80101

140.512

Szkoły
42.000
podstawowe
80104
Przedszkola
33.512
80110
Gimnazja
65.000
Razem
140.512
zwiększenie
planowanych
dotacji :
DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANIE – 8.978.091 złotych
w tym:
dotacje podmiotowe – 4.930.912 złotych
dotacje celowe – 4.047.179 złotych
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 5.345.712 złotych
dotacje celowe inwestycyjne – 3.632.379 złotych

w tym:
dla
jednostek z tego:
spoza
sektora
finansów
publiczn
ych

Dotacje
celowe

Dotacje
Dotacje
podmioto celowe
we
140.512
140.512

42.000

42.000

33.512
65.000
140.512

33.512
65.000
140.512

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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