UCHWAŁA NR NR XI/106/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok:
• Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 102.266,72 złotych, z tego:
1)dochody bieżące zwiększenie o 356.893,57 złotych,
2)dochody majątkowe zmniejszenie o 254.626,85 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 102.266,72 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zwiększenie o 426.462,72 złotych, w tym:
 wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o 441.462,72 złotych, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o 441.462,72
złotych
 wydatki na obsługę długu publicznego zwiększenie o 160.000 złotych
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 –
zmniejszenie o 178.000 złotych
 dotacje na zadnia bieżące zwiększenie o 3.000 złotych
2)wydatki majątkowe: zmniejszenie o 324.196 złotych, w tym:
 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zmniejszenie o 324.196 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku o kwotę 73.000 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2011 rok wynosi:
• Dochody 65.490.817,16 złotych
• Wydatki 78.857.115,16 złotych
• Deficyt 13.366.298,00 złotych
§ 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.

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XI/106/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 października 2011 r.
Z m i a n y w budżecie gminy na 2011 rok
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XI/106/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 października 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
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Zmiany dotyczą zadań:
 zwiększenie wydatków na odśnieżanie dróg gminnych ( ze środków dotacji zwrot części wydatków
Funduszu Sołeckiego) 82.266,72 złotych
 zwiększenie wydatków szkół do wysokości uzyskanych przez nich dochodów – Szkoła Odrowąż 6.000
złotych, Szkoła Podczerwone 14.000 złotych
Zmiany w wydatkach na zadaniach:
 zmiana klasyfikacji zadania „Remont podpór mostu „Borowy” w Chochołowie, z zadania inwestycyjnego na
zadanie bieżące – 349.196 złotych
 utrzymanie gotowości bojowej OSP – zmniejszenie dotacji dla OSP Podczerwone 15.000 złotych, oraz
przesunięcie na dotacje z pozycji zakup samochodów bojowych kwoty 60.000 złotych, oraz 10.000 złotych
ze środków bieżących OSP Ratułów  z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Piekielnik 35.000 złotych, OSP
Ratułów Górny 50.000 złotych, z przeznaczeniem na zakup samochodów bojowych
 zmniejszenie zadania realizacja programu sportowego finansowanego ze środków EUROREGIONU TATRY
o kwotę 178.000 złotych, z przeznaczeniem na odsetki od kredytów 160.000 złotych, na założenie
monitoringu na budowanym boisku sportowym ORLIK 2012 w Cichem 15.000 złotych, oraz udzielenie
pomocy dla Powiatu Nowotarskiego 3.000 złotych.

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XI/106/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 października 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:
jednostek
sektora
finansów
publicznych

Dotacje
podmiot
owe
754

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

w tym:
dla
jednoste z tego:
k spoza
sektora
finansó
w
publicz
nych

Dotacje
celowe

70.000

75412

Ochotnicze straże
70.000
pożarne
801
Oświata
3.000
i wychowanie
80120
Licea
3.000
ogólnokształcące
Razem
73.000
zwiększenie
planowanych
dotacji :
DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANIE – 8.837.579 złotych
w tym:
dotacje podmiotowe – 4.790.400 złotych
dotacje celowe – 4.047.179 złotych
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 5.205.200 złotych
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