UCHWAŁA NR XXIV/212/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 9 listopada 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:
• Zmniejszenie dochodów budżetu na rok 2012 o kwotę 272.172,64 złotych, z tego:
1)dochody majątkowe zmniejszenie o 272.172,64 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 272.172,64 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zmniejszenie wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 1.976.266,64 złotych, z tego:
1)wydatki bieżące: zwiększenie o 345.600 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zwiększenie o 145.600 złotych, z czego:
- wydatki na obsługę długu publicznego zwiększenie o 200.000 złotych
2)wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 2.321.866,64 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie o 2.321.866,64 złotych z tego: wydatki na programy
finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 , zmniejszenie o 1.313.266,64 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetu gminy o kwotę 1.704.094 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu wynosi 3.117.000 złotych
4. Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach budżetu załącznik – Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały
5. Po wprowadzeniu zmian dochodów i wydatków budżet gminy na 2012 rok wynosi:
• Dochody 66.897.762,53 złotych
• Wydatki 70.328.716,53 złotych
• Deficyt 3.430.954,00 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 XXIV/212/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 9 listopada 2012 r.
Z m i a n y w budżecie gminy na 2012 rok

w złotych
Dział N a z w a

Rodzaj dochodów

Źródła dochodów

Zmniejszenie Zwiększenie

Progn
dochody
ozowan
e
600

Transport
i łączność

272.172,64
272.172,64
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

Razem
Ogółem
zmniejszen
ie
dochodów

272.172,64
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich
§ 6291
§ 6298

26.148,64
246.024,00
272.172,64
272.172,64

Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe

272.172,64
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/212/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

w złotych
Dział Rozdział N a z w a
Planowane
010
01010

Rodzaj wydatków
w y d a t k i – zadania własne

569.751

Infrastruktura
wodociągowa
i sanitacyjna wsi

569.751

Transport
i łączność
60013

Drogi publiczne
wojewódzkie

Drogi publiczne
gminne

Drogi wewnętrzne

75412

Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

100.000
100.000
100.000
8.600
8.600

717.367
717.367
717.367
26.148,64
26.148,64
26.148,64
26.148,64

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

8.600

Ochotnicze straże
pożarne

8.600
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego; wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

757

100.000

717.367

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

1.000.000
8.600

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust 1
60078

100.000

1.000.000

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

569.751
569.751
569.751
1.752.115,64

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
60016

Zwiększenie

Rolnictwo
i łowiectwo

Wydatki majątkowe
w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust 1
600

Zmniejszenie

Obsługa długu

8.600
8.600
8.600
200.000

publicznego
75702

Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów
i pożyczek
jednostek
samorządu
terytorialnego

200.000

Wydatki bieżące
w tym; wydatki na obsługę długu
publicznego
852
85202

200.000
200.000

Pomoc społeczna

37.000

Domy pomocy
społecznej

37.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

37.000
37.000
37.000

Razem

2.321.866,64
Ogółem zmniejszenie wydatków

w tym:

345.600

1.976.266,64

Wydatki bieżące

345.600

Wydatki majątkowe

2.321.866,64

Zmiany dotyczą zadań:
Dział 010 – zmniejszenie zaplanowanych wcześniej wydatków na wykonanie kanalizacji i remontu
wodociągu w Czarnym Dunajcu o kwotę 569.751 złotych ( do wysokości kwoty
Wynikającej z przetargu, z podziałem na lata 2012 i 2013 , w roku 2013 wydatek w wysokości 104.792
złote ( rezygnacja z planowanej pożyczki w WFOŚ i GW
Dział 600, rozdział 60013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000 złotych , budowa chodnika
w Chochołowie ( rezygnacja z kredytu, gdyż zadanie nie zostało wpisane do planu zadań Wojewódzkiego
Zarządu Dróg)
rozdział 60016 – zwiększenie środków na odśnieżanie dróg o kwotę 100.000 złotych oraz przesunięcie
kwoty 8.600 złotych z modernizacji dróg w Czerwiennem na wykonanie chodnika przy remizie OSP
Czerwienne Dolne, rozdział 75412
rozdział 60017 – zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej” (gmina nie
otrzymała dofinanowania)
rozdział 60078 – zmniejszenie wydatków do wysokości otrzymanej dotacji z Europejskiego Funduszu
Solidarności
Dział 757 – zwiększenie planowanej kwoty na odsetki od pożyczek i kredytów
Dział 852 – opłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, zwiększenie o 37.000 złotych
w związku ze zwiększoną ilością skierowanych do tych placówek

Przewodnicząca Rady
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/212/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2012 rok

w złotych
§

Nazwa

Zmniejszenie Zwiększenie

I. P R Z Y C H O D Y
950

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

86.000

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

20.000

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1.810.094

Razem zmiany

1.810.094

Zmniejszenie
przychodów

1.704.094

106.000

Powyższa zmiana dotyczy:
- przychody z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 86.000 złotych
- spłata pożyczki przez CKiP w Czarnym Dunajcu – 20.000 złotych
- rezygnacja z planowanej pożyczki w WFOŚ i GW – 810.084 złote
- rezygnacja z kredytu na pomoc dla Województwa małopolskiego w budowie chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Chochołowie – 1.000.000 złotych
Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2012 rok
wynosi:
Przychody: 6.046.650 złotych
Rozchody: 2.615.696 złotych
Deficyt: 3.430.954 złote

Przewodnicząca Rady
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/212/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 9 listopada 2012 r.
DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
I. DOCHODY
Dział Rozdział §

Nazwa

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

160.540

Pozostała działalność

160.540

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst

160.540

01095
2330
754
75412
2330
801
80104
2310

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13.097

Ochotnicze straże pożarowe

13.097

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst

13.097

Oświata i wychowanie

490.000

Przedszkola

490.000

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 490.000
miedzy jst
Razem dochody

663.637

II. WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa

010
01095
754
75412
80104

w tym:
wydatki
bieżące

z tego: wydatki na realizację zadań
statutowych jednostek budżetowych

Rolnictwo i łowiectwo

160.540

160.540

160.540

Pozostała działalność

160.540

160.540

160.540

13.097

13.097

13.097
13.097

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

801

Kwota

Ochotnicze straże pożarne

dotacje na
zadania
bieżące

13.097

13.097

Oświata i wychowanie

490.000

490.000

490.000

Przedszkola

490.000

490.000

490.000

Razem wydatki

663.637

663.637

173.637
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490.000

