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UCHWAŁA NR XXI/190/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 27 lipca 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:
• Zmiany w dochodach budżetu na rok 2012 w kwocie 4.975.944 złote,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• Zmiany w wydatkach budżetu na 2012 rok w kwocie 439.500 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące: zmniejszenie o 88.500 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – zmniejszenie o 88.500 złotych, z czego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejszenie
o 88.500 złotych
- dotacje na zadania bieżące, zwiększenie o 8.000 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie o 8.000 złotych
2) wydatki majątkowe: zwiększenie o 88.500 złotych, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: zwiększenie o 88.500 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku, o kwotę 388.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2012 rok wynosi:
• Dochody 66.163.254,98 złotych
• Wydatki 71.298.302,98 złotych
• Deficyt 5.135.048,00 złotych
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 3922

§ 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 XXI/190/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

w złotych
Dział N a z w a

Rodzaj dochodów

Źródła dochodów

Zmniejszenie Zwiększenie

Prognozowan dochody
e
900

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
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

Środki na finansowanie
inwestycji w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich
§ 6207
§ 6298

4.975.944

4.975.944

4.975.944

4.975.944

4.975.944

4.975.944

4.975.944
4.975.944

Razem

4.975.944

4.975.944

Ogółem zmiany
w dochodach

4.975.944

4.975.944

Dochody bieżące
Dochody
majątkowe
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/190/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lipca 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

Rolnictwo i łowiectwo

240.000

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

240.000
Wydatki majątkowe
w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne

600
60016

36.000

15.500

Drogi publiczne gminne

36.000

15.500

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412

Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

900

Oświetlenie ulic, placów i dróg

36.000
36.000
148.000

388.000

148.000

388.000

148.000
140.000
140.000

8.000

8.000
8.000
380.000
380.000

15.500
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

926

15.500
15.500
15.500

15.500

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90015

240.000
240.000

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

754

Zmniejszenie Zwiększenie

15.500
15.500

Kultura fizyczna
92605

36.000

Pozostała działalność

36.000
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

Razem
Ogółem zmiany w wydatkach
w tym:

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

36.000
36.000
36.000
439.500

439.500

439.500

439.500

88.500
88.500

Zmiany dotyczą zadań:
Przesunięcie środków - 8.000 złotych ze środków na wypłatę ekwiwalentów na udział w akcjach
członków OSP, na dotację dla OSP Chochołów 4.000 złotych i OSP Ratułów Górny 4.000 złotych
z wydatków bieżących na działalność OSP 140.000 złotych na dotację na zakup samochodu bojowego dla
OSP Podczerwone + 240.000 złotych z działu 010 ( z planowanej pożyczki z WFOŚiGW) = razem dotacja
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na zakup samochodu strażackiego wyniesie 380.000 złotych , z tego 140.000 złotych z dochodów własnych
budżetu gminy i 240.000 złotych z pożyczki z WFOŚiGW.
w Ratułowie prze niesienie 36.000 złotych z modernizacji dróg gminnych na boisko sportowe.
w Cichem przeniesienie kwoty 15.500 złotych z planowanej modernizacji oświetlenia ulic na remont dróg
gminnych.
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/190/2012
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 27 lipca 2012 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

Dział Rozdział

Nazwa

Z
Zmniejszenie
planu

w tym:
dla jednostek
sektora
Zwiększenie finansów
planu
publicznych

Dotacje
podmiotowe
754
75412

w tym:
dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

z tego:

z tego:

Dotacje
Dotacje
podmiotowe celowe

Dotacje
celowe

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

388.000

388.000

388.000

Ochotnicze straże pożarne

388.000

388.000

388.000

Razem zwiększenie
planowanych dotacji :

388.000

388.000

388.000

DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANIE – 7.648.000 złotych
w tym:
dotacje podmiotowe – 5.470.000 złotych
dotacje celowe – 2.178.000 złotych
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 5.878.000 złotych dotacje celowe
inwestycyjne – 1.770.000 złotych

Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik

