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UCHWAŁA NR XXXII/234/2013
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Bukowina
Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 539.650 zł, w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 539.650 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.474.191 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 833.016 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.641.175 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenie wydatków bieżących o których mowa w § 2 ust 1 pkt a) obejmuje:
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 929.295 zł, w tym; 1.1) zwiększenie
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.672 zł, 1.2 ) zwiększenie wydatków
związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 877.623 zł,
2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 28.000 zł,
3) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 124.279 zł zgodnie z tabelą nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o których mowa w § 2 ust 1 pkt b) obejmuje:
- zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.641.175 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Zwiększa się przychody o kwotę 3.013.841 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych – 2.963.841 zł, oraz
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 50.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian dokonanych w § 1 i 2 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu na
kwotę 3.003.841, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych i z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej
uchwały.
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§ 4. Dokonuje się zmian zmniejszeń w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień w Gminie Bukowina Tatrzańska, zgodnie z tabelą nr
5 do niniejszej uchwały
§ 6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013 o kwotę 21.175 zł. zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1.641.175 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2013 rok wynosi:
- dochody

36.890.990 złotych

- wydatki

39.894.831 złotych

- przychody 3.013.841 złotych
- rozchody

10.000 złotych

- deficyt 3.003.841 złotych
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 marca 2013 r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2013
Dział

Nazwa

Zmiana planu

Zwiększenia Zmniejszenia
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
16 999
innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące:

16 999

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

16 999

758 Różne rozliczenia

100 000

576 481

w tym dochody bieżące:

100 000

576 481

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(§ 0960)

100 000

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

576 481

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

852 Pomoc społeczna
w tym dochody bieżące:
- dochody z najmu 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)
- pozostałe odsetki (§0920)
- wpływ z różnych dochodów (§0970)
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48 974

134 292

48 974

134 292

3 300

743
2 500
38 834

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)

132 129

3 597

2 163

2 500

2 500

2 500

2 500

500

- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§0920)
926 Kultura fizyczna
w tym dochody bieżące:
- wpływ z różnych dochodów (§0970)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
RAZEM:

2 500
2 000
5 150
5 150
400
4 750

173 623

713 273

173 623

713 273

---

---

w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 marca 2013 r.
Zmiany planu wydatków budżetu gminy w roku 2013
Dział Rozdział
600
60013

60016

750
75023

75075

801
80101

80110

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Gimnazja

Zmiana planu
Zwiększenia
211 175
11 175
11 175
11 175
200 000
200 000
200 000
200 000
176 502
76 502

76 502
76 502
76 502
100 000

100 000
100 000
100 000
411 925
230 000
100 000
100 000
100 000
130 000
130 000
181 925

Zmniejszenia
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w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Pomoc społeczna
Domy Pomocy Społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
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181 925
181 925
181 925
1 335 862
7 442
7 442
7 442
7 442
1 328 420
228 420
228 420
50 000
178 420
1 100 000
1 100 000
53 019
18 834

134 292

18 834
18 834
18 834
22 500

130 681

22 500
4 500

130 681

4 500
18 000
130 681
3 120

1 448
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niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Zadnia w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
RAZEM
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1)
wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
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3 120
3 120

1 448
1 448

3 120

1 448
2 163

2 163
2 163
8 565
8 565
8 565
10 000
10 000
10 000
10 000
410 000
400 000
400 000
400 000
10 000
10 000
10 000
10 000
2 608 483

134 292

967 308
930 743

134 292
1 448

53 120

1 448

877 623

0

28 000

0
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3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

8 565

132 844

1 641 175
1 641 175

0
0

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 marca 2013 r.

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2013
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik
Nadwyżka
(1-2)
Deficyt

Plan

Zwiększenie
37 430 640
37 420 640
10 000

Zmniejszenie

2 474 191

Plan po
zmianach
36 890 990
39 894 831

3 013 841

3 003 841

3 013 841

3 013 841

539 650

4.

Przychody budżetu

---------

2 963 841

----2 963 841

---

50 000

50 000

5.

- zaciągane kredyty bankowe
- zaciągane pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych
wolne
środki,
jako
nadwyżka
środków
na
rachunku
bieżącym
wynikająca
z rozliczeń
pożyczek i kredytów z lat
ubiegłych
- wpływy z prywatyzacji
majątku
- wpływy z emisji papierów
wartościowych
wpływy
z pożyczek
udzielonych
Rozchody budżetu
spłata
zaciągniętych
kredytów bankowych (§992)
spłata
zaciągniętych
pożyczek (§992)

---

---

---

---

---

---

10 000

10 000

---

---

10 000

10 000

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 marca 2013 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone gminie ustawami w roku 2013
DOCHODY

Dział

Rozdział

§

852
85212

2010

85213

2010

Nazwa

Dochody
Zwiększenia

Zmniejszenia

Pomoc społeczna

132 129

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

130 681

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

130 681

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia
z pomocy
społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby
uczestniczące
w zajęciach
w centrum integracji społecznej

1 448

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

1 448

OGÓŁEM

132 129
WYDATKI

Dział

Rozdział

852
85212

Nazwa

Wydatki
Zwiększenia

Zmniejszenia

Pomoc społeczna

132 129

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

130 681

w tym:
a) wydatki bieżące w tym:

130 681

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych

130 681
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia
z pomocy
społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby
uczestniczące
w zajęciach
w centrum integracji społecznej

1 448

w tym:
a) wydatki bieżące w tym:

1 448

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 448

z tego na:
1.1) wynagrodzenia
naliczane

i składki

od

nich

RAZEM:

1 448
132 129

w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1)
wydatki
budżetowych

bieżące

132 129
jednostek
1 448

z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1 448

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych

130 681

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela nr 5
do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 marca 2013 r.

Zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i uzależnień w Gminie Bukowina Tatrzańska w roku 2013
WYDATKI
Lp.

Wyszczególnienia

Dział

Rozdział

Plan

Zmiana planu
Zwiększenie

1.
1.1.

OCHRONA ZDROWIA

530 000

1 335 862

1 865 862

10 000

7 442

17 442

10 000

7 442

17 442

- zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych od
narkotyków

1 500

1 000

2 500

- prowadzenie
profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania
narkomanii

3 000

3 442

6 442

- udzielanie rodzinom
w których występują
problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej
i prawnej

2 000

1 000

3 000

- wspomaganie działań
instytucji, organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów
narkomanii

3 500

2 000

5 500

520 000

1 328 420

1 848 420

220 000

228 420

448 420

- zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji dla osób
uzależnionych od alkoholu

2 000

4 420

6 420

- udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w
szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie

42 000

20 000

62 000

Zwalczanie
(razem)

narkomanii

851

Zmniejszenie

Plan po
zmianach

85153

1.1.1. w tym wydatki bieżące:
z tego:

1.2.

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi (razem)

1.2.1. w tym wydatki bieżące:

85154

z tego:
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- prowadzenie
profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych,
w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym
prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także
działań na rzecz
dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach opiekuńczowychowawczych
i socjoterapeutycznych

20 000

90 000

110 000

- wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

16 000

4 000

20 000

- kontola podmiotów
handlujących alkoholem

5 000

5 000

10 000

- szkolenia:

4 000

5 000

9 000

101 000

80 000

181 000

30 000

20 000

50 000

300 000

1 100 000

1 400 000

300 000

1 100 000

1 400 000

530 000

1 335 862

1 865 862

osób i instytucji
wynikające z programu,
inne związane
z profilaktyką
- finansowanie utrzymania
świetlic profilaktycznowychowawczych,
obiektów kulturalnych oraz
sportowych
- koszty związane
z działalnością Gminnej
Komisji rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, lekarz,
biegły, ryczałty i inne
wynagrodzenia itp.
1.2.2. w tym wydatki majątkowe:
z tego:
- finansowanie wydatków
majątkowych związanych
z budową sali
gimnastycznej w Białce
Tatrzańskiej
Razem wydatki
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Tabela nr 6
do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 marca 2013 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2013
Dział

Rozdział

600
60013

Nazwa

Zmiana planu
Zwiększenia

Transport i łączność

11 175

Drogi publiczne wojewódzkie

11 175

w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:

11 175

1) wydatki na inwestycje

11 175

z tego: dotacja dla Samorządu
Województwa Małopolskiego
• budowa chodnika na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 960
(ul. Tatrzańska) w miejscowości
Bukowina Tatrz. (3.150 zł)
• budowa chodnika na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 960
(ul. Słoneczna) w miejscowości
Bukowina Tatrz. (3.150 zł)
•
przebudowa
ronda
na
skrzyżowaniu DW 961 z DW 960
w miejscowości Bukowina Tatrz.
(4.875 zł)
801
80101

Oświata i wychowanie

130 000

Szkoły podstawowe

130 000

w tym:

851
85154

a) wydatki majątkowe w tym:

130 000

1) wydatki na inwestycje

130 000

• budowa Sali gimnastycznej wraz
z przedszkolem przy Zespole Szkół
w Bukowine Tatrzańskiej

130 000

Ochrona zdrowia

1 100 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 100 000

w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:

1 100 000

1) wydatki na inwestycje

1 100 000

Zmniejszenia
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• budowa centrum rekreacyjnosportowego w Białce Tatrzańskiej
926
92604

Poz. 3195

1 100 000

Kultura fizyczna

400 000

Instytucje kultury fizycznej

400 000

w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:

400 000

1) wydatki na inwestycje

400 000

• budowa Sali gimnastycznej
w Bukowinie Tatrzańskiej

400 000

RAZEM:

1 641 175

w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:

1 641 175

1) wydatki na inwestycje

1 641 175
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/234/2013
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
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