UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 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 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)
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 rok:
• Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 442.783 złote, z tego:
1)dochody bieżące zwiększenie o kwotę 34.406 złotych
2)dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 477.189 złotych
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 – zmniejszenie o 477.189 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2010 rok wynosi:
• Dochody 61.346.714,31 złotych
• Wydatki 67.374.416,31 złotych
• Deficyt 6.027.702 złote
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec
§ 3.
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 III/16/2010
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Z m i a n y w budżecie gminy na 2010 rok

w złotych
Dział N a z w a
Prognozowane
756

Rodzaj dochodów

Zmniejszenie Zwiększenie

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

29.000

Dochody bieżące
758

Źródła dochodów

dochody

Podatek od spadków
i darowizn §0360

29.000
29.000

Różne rozliczenia

5.406
Dochody bieżące

5.406
5.406

Część oświatowa
subwencji ogólnej
§2920
801

Oświata i wychowanie

477.189
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 § 6297

477.189
477.189

Razem

477.189

Ogółem zmniejszenie

442.783

Dochody bieżące
Dochody majątkowe

34.406
34.406

477.189

Zmniejszenie wysokości dotacji otrzymanej przez gminę jako refundacja wydatków na budowę szkoły
w Czarnym Dunajcu. Wpłata dotacji przesunięta na rok 2011. Koszty budowy szkoły poniesione w latach 20072009.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

w złotych
Dział Rozdział N a z w a
Planowane
600

Rodzaj wydatków

Zmniejszenie Zwiększenie

w y d a t k i – zadania własne

Transport i łączność
60016

68.000

Drogi publiczne gminne

68.000
68.000
68.000
68.000

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
757

Obsługa długu publicznego
75702

801

Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jst

68.000
68.000
68.000
68.000

Wydatki bieżące
w tym: obsługa długu

Oświata i wychowanie
80110

477.189

Gimnazja

477.189
477.189
477.189

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90005

Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu

34.406

Razem

545.189
Ogółem zmniejszenie wydatków

w tym:

34.406
34.406
34.406
34.406

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki
związane z realizacja ich statutowych zadań
442.783

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

102.406
34.406

477.189

Zmniejszenie środków na zadanie budowa gimnazjum w Czarnym Dunajcu – 477.189 złotych
Zwiększenie wydatków na zadanie- przygotowanie wniosku do programu Odnawialne źródła energii szansą
poprawy jakości powietrza – kwota 34.406 złotych
Przeniesienie kwoty 68.000 złotych z pozycji obsługa długu na zadanie odśnieżanie dróg
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