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UCHWAŁA NR XXVIII/183/2012
RADY GMINY PCIM
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) – Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok 2012 o kwotę 88 267,88 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88 267,88 zł,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00 zł,
- jak poniżej:
Dział

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po
zmianach

bieżące
020

400

600

Leśnictwo

1 300,00

0,00

1 300,00

2 600,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze (§0750)

1 300,00

0,00

1 300,00

2 600,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

16 000,00

0,00

2 000,00

18 000,00

Wpływy z usług(§0830)

16 000,00

0,00

2 000,00

18 000,00

1 498 554,00

0,00

856,00

1 499 410,00

0,00

0,00

856,00

856,00

Gospodarka mieszkaniowa

173 328,39

-10 000,00

0,00

163 328,39

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze (§0750)

115 000,00

-10 000,00

0,00

105 000,00

70 879,50

-6 708,00

8 231,00

72 402,50

1 917,00

0,00

7 925,00

9 842,00

Transport i łączność
Wpływy z opłat za koncesje i licencje(§0590)

700

750

Administracja publiczna
Wpływy z różnych opłat(§0690)
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Pozostałe odsetki(§0920)

0,00

Wpływy z różnych dochodów(§0970)
756

9 150,00

-6 708,00

0,00

2 442,00

-30 200,00

30 271,88

6 534 160,16

Podatek od nieruchomości (§0310)

1 979 500,28

-30 000,00

0,00

1 949 500,28

Podatek rolny (§0320)

68 205,00

-200,00

0,00

68 005,00

Podatek leśny(§0330)

153 248,00

0,00

5 620,00

158 868,00

Podatek od środków transportowych(§0340)

280 800,00

0,00

2 253,00

283 053,00

Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej(§0350)

20 000,00

0,00

6 000,00

26 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu (§0480)

140 000,00

0,00

8 048,88

148 048,88

3 354,00

0,00

2 350,00

5 704,00

135 700,00

0,00

5 000,00

140 700,00

6 000,00

0,00

1 000,00

7 000,00

15 061 816,00

0,00

7 000,00

15 068 816,00

15 000,00

0,00

7 000,00

22 000,00

922 771,00

0,00

47 700,00

970 471,00

17 000,00

0,00

5 750,00

22 750,00

610 000,00

0,00

27 000,00

637 000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat(§0910)
Różne rozliczenia
Pozostałe odsetki(§0920)
Oświata i wychowanie
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze(§0750)
Wpływy z usług(§0830)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej(§0960)
Wpływy z różnych dochodów(0970)
852

900

279 635,00

0,00

14 450,00

294 085,00

4 502 335,00

-5 979,00

0,00

4 496 356,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze(§0750)

6 915,00

-5 979,00

0,00

936,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 600,00

0,00

9 796,00

15 396,00

Pomoc społeczna

Wpływy z różnych dochodów(§0970)
926

bieżące

306,00

6 534 088,28

Podatek od czynności cywilnoprawnych(§0500)

801

306,00

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw(§0490)

758

0,00

1 800,00

0,00

9 796,00

11 596,00

60 219,03

0,00

34 000,00

94 219,03

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich(§2008)

0,00

0,00

29 000,00

29 000,00

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich(§2009)

6 338,81

0,00

5 000,00

11 338,81

29 464 101,95

-52 887,00

141 154,88

29 552 369,83

522 868,88

0,00

34 000,00

556 868,88

Kultura fizyczna

razem:
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 pkt 2 i 3

majątkowe
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razem:

3 426 022,30

0,00

0,00

3 426 022,30

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 pkt 2 i 3

1 143 742,30

0,00

0,00

1 143 742,30

32 890 124,25

-52 887,00

141 154,88

32 978 392,13

1 666 611,18

0,00

34 000,00

1 700 611,18

Ogółem:
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 pkt 2 i 3

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 ogółem o kwotę 63 872,59 zł, z czego :
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39 872,59 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł,
- jak poniżej:
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3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2012 r. – jak poniżej:
Dz. Rozdz.

600
60095

Nazwa treść

Plan na
2012

Wydatki majątkowe razem:
w tym;

24 000,00

Transport i łączność

24 000,00

Pozostała działalność

24 000,00

1.
Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy
małej architektury – etap II

24 000,00

RAZEM:

24 000,00

4. § 4 pkt.1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.326.270,78 zł oraz łączoną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 2.382.832,72 zł , w specyfikacji jak poniżej:”

Lp.
1

NAZWA

PLAN 2012

Dochody ogółem

32 978 392,13

A

Dochody bieżące

29 552 369,83

B

Dochody majątkowe

3 426 022,30

2

Wydatki ogółem

32 921 830,19

A

Wydatki bieżące

29 067 970,36

B

Wydatki majątkowe

3

Wynik (nadwyżka/deficyt)

3 853 859,83
56 561,94

A

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne środki)

1 123 749,81

4

Przychody budżetu

2 326 270,78

z czego:
- kredyty
- pożyczki

1 200 000,00
453 525,04

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5

Rozchody budżetu

639 350,34
33 395,40

2 382 832,72

z czego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów

1 834 213,32

- spłata rat z zaciągniętych pożyczek

515 224,00

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

33 395,40

5. § 6 pkt.3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:”.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI
PRAWNEJ

1.1

Dział Rozdział

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
OCHRONA ZDROWIA

Wydatki
w zł.

756
75618

1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
2.

Dochody
w zł.

140.000
851

162.657,50
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Zwalczanie narkomanii (razem):
1) Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85153

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):
1)Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85154

5.000,00
5.000,00
5.000,00
157.657,50
157.657,50
124.048,88
33.608,62

§ 2. § 7 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie
878 367,50 – jak w załączniku Nr 1.”.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/183/2012
Rady Gminy Pcim
z dnia 30 października 2012 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pcim w roku 2012
DZ. ROZDZ.

710

NAZWA

Rodzaj dotacji z budżetu

Działalność usługowa
71095

75075

Pozostała działalność

49 925,50
49 925,50

Administracja
publiczna

7 000,00

Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego

7 000,00

7 000,00

dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom
852
85295

Pomoc społeczna

19 000,00

Pozostała działalność

19 000,00
19 000,00

dotacja ceowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom
900

90002

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

49 925,50
dotacja celowa
(inwestycyjna) na pomoc
finansową udzielaną między
JST

750

dla jednostek sektora
finansów publicznych

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

6 642,00

Gospodarka odpadami

6 642,00
Dotacja celowa (bieżąca) na
zadania realizowane na
podstawie porozumień z JST

6 642,00
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Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

708 800,00

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

474 000,00

92116

Biblioteki

dotacje podmiotowe

234 800,00
dotacje podmiotowe

926
92605

474 000,00
234 800,00

Kultura fizyczna
i sport

87 000,00

Zadania w zakresie
kultury i sportu

87 000,00
dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikacyjnego

75 000,00

dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom

12 000,00

Razem:

765 367,50

113 000,00

OGÓŁEM DOTACJE 878 367,50 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe: 708 800,00 zł
- dotacje celowe: 169 567,50zł
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 119 642,00 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych 49 925,50 zł

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Uzasadnienie
I. Dochody
1. W dz. 020 - Leśnictwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 1300 zł, §0750 dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
2. W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan o kwotę
2000 zł, §0830 wpływy z usług.
3. W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 856 zł, §0590 wpływy z opłat za
koncesje i licencje,
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł, § 0750 dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę1523 zł, §0690 wpływy z różnych
opłat zwiększa się o kwotę 7 925 zł, §0920 pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 306 zł, §0970 zmniejsza
się o kwotę 6708 zł.
6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadjących
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, §0310 podatek od nieruchomości zmniejsza się
o kwotę 30.000 zł, §0320 podatek rolny zmniejsza się o kwotę 200 zł, §0330 podatek leśny zwiększa się
o kwotę 5.620 zł, §0340 podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 2 253 zł, § 0350 podatek
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększa się
o kwotę 6000 zł, § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się o kwotę
8 048,88 zł, § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się plan o kwotę 2350 zł, § 0500 podatek od czynności
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cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 5000 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat zwiększa się o kwotę 1000 zł.
7. W dz. 758 – różne rozliczenia, § 0920 pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 7000 zł.
8. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 700 zł, § 0750 dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5750 zł, §0830 wpływy z usług
zwiększa się o kwotę 27000 zł, § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o wkotę
500 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 14450 zł.
9. W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5979 zł, §0750 dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 9796 zł
§0970 wpływy z różnych dochodów.
11. W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 34000 zł
§ 2008, 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich – refundacja wydatków z roku 2011 Inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju wzajemnej
współpracy transgranicznej gmin Breza i Pcim.
II. Wydatki
1. W dziale 600 – transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24000 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „ Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez
budowę deptaka oraz elementy małej architektury – etap II.
2. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
3. W dziale 750 – administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 902,71 zł z przeznaczeniem
na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023 – administracja publiczna
o kwotę 10 602,71 zł, w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3300 zł.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę
26000 zł w tym wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 20.000 zł, dotacje na zadania
bieżące o kwotę 5000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1000 zł.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 49700 zł z przeznaczeniem na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 8048,88 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i składki od nich naliczone, przeciwdziałanie alkoholizmowi.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5979 zł, w tym wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej.
III. Przychody
1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na
wyprzedzenie finansowanie realizacji zadania pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa
miejscowości Trzebunia".
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

