UCHWAŁA NR XXIII/205/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 5 października 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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 2012 rok:
• Zwiększenie dochodów budżetu na rok 2012 o kwotę 496.825,15 złotych, z tego:
1)dochody bieżące zwiększenie o 1.686.280,93 złotych
2)dochody majątkowe zmniejszenie o 1.189.455,78 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 1.000.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zwiększenie wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 496.825,15 złotych, z tego:
1)wydatki bieżące: zwiększenie o 511.914,15 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o 448.376 złotych, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o 448.376
złotych
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, zmniejszenie o 344.961,85 złote
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie o 64.000 złotych
2)wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 15.089 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie o 15.089 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku, o kwotę 528.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2012 rok wynosi:
• Dochody 67.024.443,13 złotych
• Wydatki 72.159.491,13 złotych
• Deficyt 5.135.048,00 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.

Zmiany dotyczą zadań:
Dział 010 – modernizacja dróg dojazdowych do pól – Czerwienne i Ratułów 64.169 złotych ( w tym
przeniesienie z rozdziału 60016 –Ratułów 16.000 zł, Czerwienne 16.089 zł) Chochołów 56.921 złotych ( w tym
przeniesienie z rozdziału 60016 28.461 zł)
Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze
powiatowej w Ratułowie o 30.000 złotych, z tego 14.000 złotych przeniesienie z rozdziału 600 16 Ratułów oraz
16.000 złotych przeniesienie z rozdziału 70005, zadanie roboty geodezyjne + udzielenie pomocy dla Powiatu
Nowotarskiego – droga w Cichem 30.000 złotych
rozdział 60017 – zmniejszenie o kwotę 70.000 złotych z zadania dokumentacja na rewitalizację Rynku
w Czarnym Dunajcu i przeniesienie do dz.900, rozdz.90004 na zmianę zasadzenia drzew i krzewów
w Rynku w Czarnym Dunajcu
Dział 700 – środki na remont budynku po starym ośrodku zdrowia w Chochołowie 26.000 złotych ( z kar
umownych od wykonawców robót)
Dział 710 – środki na roboty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy (ze zwrotu
z wydatków niewygasających)
Dział 750 – środki na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem za opracowanie wniosku o zwrot podatku
VAT 208.647 złotych
Dział 754 – przeniesienie kwoty z planowanych wypłat ekwiwalentu dla członków OSP na dotacje dla OSP Czarny Dunajec 12.000 zł, Wróblówka 1.000 zł, Dział 600 zł, Pieniążkowice 2.400 zł, Odrowąż 6.700 zł(w tym:
zakup motopompy 5.500 zł) , Załuczne 1.800 zł, Podszkle 4.500 zł, Podczerwone 20.000 zł (zakup auta)
Koniówka 4.000 zł, Ciche Górne I 1.500 zł, Ciche Środkowe 1.500 zł, Ratułów Dolny 1.500 zł, Czerwienne
Górne 2.000 zł, Czerwienne Dolne 1.000 zł, Stare Bystre 3.500 zł
Dział 801 – dotacje dla szkół i przedszkoli które prowadzone są przez stowarzyszenie
zwiększenie wydatków w szkołach, które uzyskały dochody z dzierżawy sal w czasie wakacji, szkoła
Odrowąż 14.000 złotych, szkoła Podczerwone 20.000 złotych
wprowadzenie zadania wykonanie dokumentacji dla szkoły w Cichem nr 1 - 38.000 złotych –
przeniesienie z zadania rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu
Zmiana w wydatkach w miejscowości Odrowąż – zmniejszenie remonty dróg 5.700 złotych oraz z zadania
modernizacja oświetlenia dróg 10.500 złotych i przeniesienie na doposażenie placu zabaw w rozdziale 80195 –
16.200 złotych
Zmiana w wydatkach w miejscowości Piekielnik – zmniejszenie zadaniu modernizacja dróg, a zwiększenie
poz. modernizacja oświetlenia dróg 8.000 z

Przewodnicząca Rady
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/205/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 5 października 2012 r.
Z m i a n y w budżecie gminy na 2012 rok

w złotych
Dział N a z w a
Prognoz
owane
010

Rodzaj dochodów

Rolnictwo
i łowiectwo
Dotacje celowe § 2330

60.540

Gospodark
a
mieszkanio
wa

26.000

Kary umowne od
wykonawców robót §
0580

26.000

Działalność
usługowa

48.600
Dochody bieżące

758

Zwrot z wydatków
niewygasających § 0970

48.600

Różne
rozliczenia

1.405.685,15
Dochody bieżące

Dochody majątkowe

801

1.397.148,93
Zwrot części wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego
w 2011 roku § 2030
Zwrot podatku VAT §
0970
Zwrot części wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego
w 2011 roku § 6330

Oświata
i wychowan
ie

88.501,93
1.308.647
8.536,22

1.000.000

Dochody bieżące

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
900

Gospodark
a
komunalna

Zwiększenie

60.540

Dochody bieżące

710

Zmniejszenie

dochody

Dochody bieżące
700

Źródła dochodów

Wpływy z wynajmu sal
lekcyjnych §0750
Dotacje celowe innych
gmin § 2310
Dotacje celowe
w ramach programów
finansowanych
z udziałem środków
europejskich § 6298

56.000

56.000
34.000
22.000
1.000.000
1.000.000

197.992

97.992

i ochrona
środowiska
Dochody bieżące

Zwrot z wydatków
niewygasających § 0970

97.992

Dochody majątkowe
Środki na inwestycje
pozyskane z innych
z innych źródeł § 6290
Razem

197.992

1.197.992

Ogółem
zwiększenie
dochodów

496.825,15

Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe

1.694.817,15

1.686.280,93
1.189.455,78
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/205/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 5 października 2012 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

w złotych
Dział Rozdział N a z w a
Planowane
010

Rodzaj wydatków

Zmniejszenie

Zwiększenie

w y d a t k i – zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo
01095

121.090

Pozostała działalność

121.090
Wydatki bieżące
w tym; wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

600

Transport i łączność
60014

121.090
121.090
121.090
196.250

Drogi publiczne
powiatowe

60.000
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

60016

Drogi publiczne gminne

Drogi wewnętrzne

70005

108.000
108.000

Gospodarka
mieszkaniowa

16.000

26.000

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

16.000

26.000

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
710

34.161
34.161
34.161
54.089
54.089
108.000

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
700

60.000
60.000
88.250

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
60017

16.000
16.000
16.000
26.000
26.000

Działalność usługowa
71004

750
75095

Plany zagospodarowania
przestrzennego

48.600
48.600
48.600
48.600
48.600

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

Administracja
publiczna

208.647

Pozostała działalność

208.647
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

754

60.000

Bezpieczeństwo

208.647
208.647
208.647
64.000

64.000

publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412

Ochotnicze straże
pożarne
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
W ydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

757
75704

64.000

38.500
38.500

64.000
25.500
25.500
344.961,85

Rozliczenia z tytułu
poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego

344.961,85

Oświata i wychowanie
80101

64.000

Obsługa długu
publicznego

Wydatki bieżące
w tym; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
801

64.000

344.961,85
344.961.85
100.000

Szkoły podstawowe

172.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
dotacje na zadnia bieżące
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące

80104

134.000
34.000
34.000
100.000
38.000
38.000
100.000

122.000

100.000
100.000

122.000
122.000

Przedszkola

180.000
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące

80110

180.000
180.000

Gimnazja

132.000
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące

80195

132.000
132.000

Pozostała działalność

16.200
Wydatki bieżące
w tym; wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90004

16.200
16.200
16.200
10.500

Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach

Oświetlenie ulic, placów,
dróg
Wydatki majątkowe
w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem

70.000
70.000
70.000
10.500

8.000

10.500
10.500

8.000
8.000

731.711,85

1.228.537

Ogółem zwiększenie wydatków
w tym:

496.825,15

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

78.000
70.000

Wydatki bieżące
w tym; wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
90015

622.200

511.914,15
15.089,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/205/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 5 października 2012 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa

w tym:
dla
jednostek
Z Zwiększenie sektora
Z
finansów
m planu
publiczny
ni
ch
ej
sz
en
ie
pl
a
n
u

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

z tego:

Dotacje Dotacje
podmio celowe
towe
600

Dotacje Dotacje
podmiot
owe
celowe

Transport
i łączność

30.000

30.000

30.000

Drogi publiczne
powiatowe

30.000

30.000

30.000

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarow
a

64.000

64.000

64.000

Ochotnicze
straże pożarne

64.000

64.000

64.000

Oświata
i wychowanie

434.000

434.000

434.000

80103

Oddziały
przedszkolne
w szkołach
podstawowych

122.000

122.000

122.000

80104

Przedszkola

180.000

180.000

180.000

80110

Gimnazja

132.000

132.000

132.000

Razem
zwiększenie
planowanych
dotacji :

528.000

498000

434000

60014
754

75412
801

30.000

DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANIE – 8.279.000 złotych
w tym:
dotacje podmiotowe – 6.007.000 złotych
dotacje celowe – 2.272.000 złotych
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 6.453.500 złotych dotacje
celowe inwestycyjne – 1.825.500 złotych

30.000

64.000

Przewodnicząca Rady
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