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UCHWAŁA NR XXII/198/2013
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 21 lutego 2013 roku
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
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 przenosi się dochody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 400 000,00 zł pomiędzy działami w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 400 000,00 zł – jak poniżej:
Zmniejszenia Zwiększenia
Dział
Wyszczególnienie
w zł
Rozdz.
w zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
400 000,00
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
400 000,00
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:
a) dochody bieżące
400 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
400 000,00
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
400 000,00
90002 Gospodarka odpadami w tym:
400 000,00
a) dochody bieżące
400 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
400 000,00
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490
OGÓŁEM
400 000,00
400 000,00
2) Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 38 559 027,39 zł w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

– 34 791 634,29 zł
– 3 767 393,10 zł
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§ 2.
1) w § 2 przenosi się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 69 230,00 zł pomiędzy działami
i zadaniami w tym:
a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 69 230,00 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 69 230,00 zł
- jak poniżej:
Zmniejszenia Zwiększenia
Dział
Wyszczególnienie
Rozdz.
w zł
w zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
159 270,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
159 270,00
w tym:
b) wydatki majątkowe
159 270,00
w tym:
inwestycje
159 270,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap I
159 270,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
126 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe w tym:
126 000,00
a) wydatki bieżące
32 500,00
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
32 500,00
b) wydatki majątkowe
93 500,00
w tym:
wydatki na dotacje na inwestycje
93 500,00
w tym:
- wykonanie projektu budowy chodnika w m. Mogilany, ul. Ska93 500,00
wińska, droga powiatowa nr 2173 K na długości ok. 170 mb wraz
z jego budową i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
33 270,00
75023 Urzędy gmin w tym:
33 270,00
a) wydatki bieżące
33 270,00
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
33 270,00
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
33 270,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
5 000,00
5 000,00
PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne w tym:
5 000,00
5 000,00
a) wydatki bieżące
5 000,00
5 000,00
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
5 000,00
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
5 000,00
budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
5 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
385 000,00
385 000,00
80101 Szkoły podstawowe w tym:
385 000,00
385 000,00
a) wydatki bieżące
135 000,00
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
135 000,00
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w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- ocieplenie ścian i stropodachów, wykonanie nowej elewacji w SP
i Gimnazjum w Mogilanach
- 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
OGÓŁEM
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135 000,00
250 000,00

385 000,00

250 000,00
250 000,00

385 000,00

385 000,00

549 270,00

549 270,00

2) Zmiany wydatków bieżących obejmują:
a) zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 96 730,00 zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenie o kwotę 33 270,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę
130 000,00 zł
b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 27 500,00 zł
3) Zmiany wydatków majątkowych obejmują:
a) zmniejszenie wydatków na inwestycje o kwotę 24 270,00 zł
b) zwiększenie wydatków na dotacje inwestycyjne o kwotę 93 500,00 zł
- jak poniżej:
Dział
Zmniejszenia Zwiększenia
Wyszczególnienie
Rozdz.
w zł
w zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
159 270,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
159 270,00
w tym:
b) wydatki majątkowe
159 270,00
w tym:
inwestycje
159 270,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap I
159 270,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
93 500,00
60014 Drogi publiczne powiatowe w tym:
93 500,00
b) wydatki majątkowe
93 500,00
w tym:
wydatki na dotacje na inwestycje
93 500,00
w tym:
- wykonanie projektu budowy chodnika w m. Mogilany,
93 500,00
ul. Skawińska, droga powiatowa nr 2173 K na długości ok. 170 mb
wraz z jego budową i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
250 000,00
385 000,00
80101 Szkoły podstawowe w tym:
250 000,00
385 000,00
b) wydatki majątkowe
250 000,00
385 000,00
w tym:
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inwestycje
- ocieplenie ścian i stropodachów, wykonanie nowej elewacji w SP
i Gimnazjum w Mogilanach
- 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
OGÓŁEM

250 000,00
250 000,00

385 000,00

385 000,00

409 270,00

478 500,00

4) Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 41 953 998,39 zł w tym:
a) wydatki bieżące – 34 544 466,39 zł
b) wydatki majątkowe – 7 409 532,00 zł
§ 3. 1. 1) § 7 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2013, w łącznej kwocie
2 621 141,00 zł, jak w załączniku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/198/2013
Rady Gminy Mogilany
z dnia 21 lutego 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2013 (w zł)

Dział Rozdział
1
600

2
60004

Nazwa
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy

Rodzaj dotacji z budżetu
4

dotacje celowe (bieżące)
60014

Drogi publiczne powiatowe
dotacje celowe (bieżące)
dotacje celowe (inwestycyjne)

754
75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

dla jednostek
dla jednostek spoza
sektora finansów
sektora finansów
publicznych
publicznych
5
6
876 000,00
750 000,00
750 000,00
126 000,00
32 500,00
93 500,00
45 000,00

dotacje celowe (bieżące)
801
80104

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
dotacje celowe (bieżące)
dotacje podmiotowe

80195

Pozostała działalność
dotacje celowe (bieżące)

505 453,00
500 453,00
500 453,00

45 000,00
45 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00

5 000,00
5 000,00
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OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000,00
5 000,00
5 000,00

dotacje celowe (bieżące)
852
85212

85214

85216

POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 000,00
4 000,00

dotacje celowe (bieżące)

4 000,00
300,00

dotacje celowe (bieżące)

300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
789 688,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
dotacje celowe (bieżące)

85295

Pozostała działalność
dotacje celowe (bieżące)

921
92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury

8 000,00
8 000,00

dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacje podmiotowe

92116

Biblioteki
dotacje podmiotowe

926
92605

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacje celowe (bieżące) na

8 000,00

683 624,00
683 624,00
106 064,00
106 064,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00
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zadania JST zlecane innym
podmiotom
RAZEM:
2 621 141,00

2 176 141,00

445 000,00

w
tym:
dotacje podmiotowe
dotacje celowe

999 688,00
1 621 453,00

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych

1 527 953,00
93 500,00

w
tym:

Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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Uzasadnienie
I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Mogilany na 2013 rok poprzez przeniesienie planu
dochodów bieżących z tytułu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w kwocie 400 000,00 zł z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, do działu 900
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z pismem Ministerstwa Finansów informującym
o klasyfikacji dochodów z tego tytułu.
II. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Mogilany na 2013 rok zmniejszając je
o łączną kwotę 69 230,00 zł. Na kwotę tą składa się:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 770,00 zł w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 32 500,00 zł na pomoc finansową Powiatowi
Krakowskiemu w formie dotacji celowej na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej w m.
Libertów – ul. Jana Pawła II (remont chodnika i nawierzchni jezdni) na długości ok. 40 mb,
b) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 33 270,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianą uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Mogilany.
2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 135 000,00 zł w tym:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 135 000,00 zł z tytułu wykonania projektu i wymiany
centralnego ogrzewania w SP i Gimnazjum w Mogilanach (planowane środki przenosi się na wydatki
majątkowe),
III. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mogilany na 2013 rok zwiększając
je o łączną kwotę 69 230,00 zł. Na kwotę tą składa się:
1) zmniejszenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 409 270,00 zł w tym:
a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków o kwotę 159 270,00 zł na zadaniu pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap I” (oszczędności na przetargu),
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zadaniu
„Ocieplenie ścian i stropodachów, wykonanie nowej elewacji w SP i Gimnazjum w Mogilanach”.
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 478 500,00 zł w tym:
a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 93 500,00 zł na pomoc finansową Powiatowi
Krakowskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości
Mogilany, ul. Skawińska, droga powiatowa nr 2173 K na długości ok. 170 mb wraz z jego budową
i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni,
b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 385 000,00 zł na realizację Projektu „Ograniczenie
zużycia energii w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mogilanach poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii” w ramach którego zostanie wykonane docieplenie budynku, wymiana
centralnego ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych z instalacją ciepłej wody.
IV. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ramach wydatków bieżących
dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5 000,00 zł zabezpieczonych na dotacje dla OSP z terenu
Gminy, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pokrycie kosztów energii elektrycznej).
Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus

