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Poz. 3145
UCHWAŁA NR XXIV/214/2013
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy
Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Mogilany uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku
– zmienionej Uchwałą Rady Gminy Mogilany Nr XXII/198/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku oraz
Zarządzeniami Wójta Gminy Mogilany Nr 8/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, 14/2013 z dnia 28 stycznia
2013 roku, 33/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku, 41/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku i 43/2013 z dnia 8 marca
2013 roku - wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 695 126,65 zł w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 455 338,75 zł
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 239 787,90 zł – jak poniżej:

Dział
Wyszczególnienie
Rozdz.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
a) dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej - § 0960
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
b) dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- § 6298
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

Zmniejszenia Zwiększenia
w zł
w zł
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
3 621,22
3 621,22
3 621,22
3 621,22

46 839,00
46 839,00

347 464,00
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samorządu terytorialnego w tym:
a) dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920
75814 Różne rozliczenia finansowe
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85395 Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- 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
- § 2007
- 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
b) dochody majątkowe
- 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
- § 6207
- 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
- § 6209
OGÓŁEM
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46 839,00
46 839,00
347 464,00
347 464,00
347 464,00
390 122,87
390 122,87
146 713,75
124 706,69

22 007,06

243 409,12
206 897,75

36 511,37

50 460,22

745 586,87

2) Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 39 466 614,04 zł w tym:
a) dochody bieżące 35 209 433,04 zł
b) dochody majątkowe 4 257 181,00 zł
§ 2.
1) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 695 126,65 zł w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 86 706,65 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 608 420,00 zł
- jak poniżej:

Dział
Wyszczególnienie
Rozdz.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
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b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- rozbudowa wodociągu na terenie gminy w m.
Chorowice
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr K600666
– ul. Borowa w miejscowości Libertów w km 1 + 157
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- ograniczenie zużycia energii w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Mogilanach poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w tym: docieplenie budynku,
wymiana centralnego ogrzewania, montaż kolektorów
słonecznych z instalacją ciepłej wody
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Mogilanach o dodatkowe sale lekcyjne i salę
gimnastyczną (projekt)
OGÓŁEM
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70 000,00

695 126,65

2) Zmiany wydatków bieżących obejmują:
a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 86 706,65 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – o kwotę 86 706,65 zł,
3) zmiany wydatków majątkowych obejmują:
a) zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 608 420,00 zł
- jak poniżej:
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Dział
Wyszczególnienie
Zmniejszenia Zwiększenia
Rozdz.
w zł
w zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
20 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
20 000,00
b) wydatki majątkowe
20 000,00
w tym:
inwestycje
20 000,00
- rozbudowa wodociągu na terenie gminy w m.
20 000,00
Chorowice
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
21 420,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
21 420,00
b) wydatki majątkowe
21 420,00
w tym:
inwestycje
21 420,00
- odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr K600666
21 420,00
– ul. Borowa w miejscowości Libertów w km 1 + 157
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
567 000,00
80101 Szkoły podstawowe w tym:
567 000,00
b) wydatki majątkowe
567 000,00
w tym:
inwestycje
567 000,00
- ograniczenie zużycia energii w Szkole Podstawowej
497 000,00
i Gimnazjum w Mogilanach poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w tym: docieplenie budynku,
wymiana centralnego ogrzewania, montaż kolektorów
słonecznych z instalacją ciepłej wody
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
70 000,00
w Mogilanach o dodatkowe sale lekcyjne i salę
gimnastyczną (projekt)
OGÓŁEM
608 420,00
4) Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 42 861 585,04 zł w tym:
a) wydatki bieżące

34 573 633,04 zł

b) wydatki majątkowe 8 287 952,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 3145

Uzasadnienie
I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Mogilany na 2013 rok poprzez zwiększenie
dochodów ogółem o kwotę 695 126,65,00 zł. Na kwotę tą składa się:
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 502 177,75 zł w tym:
a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na
rozbudowę sieci wodociągowej w Chorowicach,
b) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 347 464,00 zł z tytułu odzyskanego zwrotu podatku VAT
c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 146 713,75 zł w związku
z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Eliminacja
wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany” dotyczącym finansowania tego zadania w 100% ze
środków pochodzących z budżetu UE,
2) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 46 839,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia z tytułu
zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr
ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku),
3) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 243 409,12 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej w związku z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie w ramach
projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany” dotyczącym finansowania tego
zadania w 100 % ze środków pochodzących z budżetu UE,
4) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 621,22 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
z tytułu dotacji w związku z aneksem nr 1 do umowy nr 01088-6930-UM0640539/12, IXF/697/FE/12
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW zawartej z Samorządem Województwa na
dofinansowanie budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Chorowicach pt. „Kraina wyobraźni”,
II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mogilany na 2013 rok zwiększając je o łączną
kwotę 695 126,65 zł. Na kwotę tą składa się:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 86 706,65 zł w dziale 750 – Administracja publiczna z tytułu
pokrycia kosztów usług doradztwa prawnego dot. postępowania o zwrot podatku VAT za 2008 r.
w zakresie rozliczenia tzw. proporcją od wydatków związanych z rozbudową Urzędu Gminy
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 608 420,00 zł w tym:
a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20 000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej
w Chorowicach,
b) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 21 420,00 zł z przeznaczeniem na zakres robót nie objęty
dofinansowaniem w ramach otrzymanej Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę
250 000,00 zł, zadania pn. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr K600666 – ul. Borowa
w miejscowości Libertów w km 1 + 157”,
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 567 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- ograniczenie zużycia energii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mogilanach poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tym: docieplenie budynku, wymiana centralnego
ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych z instalacją ciepłej wody 497 000,00 zł,
- rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mogilanach o dodatkowe sale lekcyjne
i salę gimnastyczną (projekt) 70 000,00 zł.
Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus

