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Poz. 7089
UCHWAŁA NR XXVIII/248/2013
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 28 listopada 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 z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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 Uchwałami Rady Gminy Mogilany Nr XXII/198/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku,
Nr XXIV/214/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku, XXVI/222/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku
i XXVII/235/2013 z dnia 26 września 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, 43/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, 53/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, 64/2013
z dnia 12 kwietnia 2013 roku, 74/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, 88/2013 z dnia 10 maja 2013 roku,
98/2013 z dnia 22 maja 2013 roku, 105/2013 z dnia 31 maja 2013 roku, 119/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku,
122/2013 z dnia 03 lipca 2013 roku, 138/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku, 143/2013 z dnia 14 sierpnia
2013 roku, 155/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, 177/2013 z dnia 27 września, 191/2013 z dnia
11 października 2013 roku, 194/2013 z dnia 21 października 2013 roku, 198/2013 z dnia 25 października
2013 roku, 205/2013 z dnia 31 października 2013 roku, 212/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku i 222/2013
z dnia 20 listopada 2013 roku - wprowadza się następujące:
1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 6 054,69 zł w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 217 747,00 zł
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 211 692,31 zł – jak poniżej:

Dział
Wyszczególnienie
Rozdz.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat - § 0690
b) dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Zmniejszenia Zwiększenia
w zł
w zł
211 692,31
10 000,00
211 692,31
10 000,00
10 000,00
10 000,00
211 692,31
211 692,31
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80110

900
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nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
- § 0770
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OCD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat - § 0690
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
Przedszkola w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310
Gimnazja w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw- § 0490
OGÓŁEM
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13 400,00

13 400,00

13 400,00
13 400,00
44 347,00
12 837,00
12 837,00
7 500,00
5 337,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00

2 510,00
2 510,00
2 000,00
510,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

211 692,31

217 747,00

2) Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 39 892 181,31 zł w tym:
a) dochody bieżące 35 958 402,62 zł
b) dochody majątkowe 3 933 778,69 zł
§ 2. 1) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 357 111,00 zł w tym:
a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 164 406,00 zł,
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 192 705,00 zł
- jak poniżej:
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Dział
Wyszczególnienie
Rozdz.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
(6) wydatki na obsługę długu
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
80104 Przedszkola w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
80110 Gimnazja w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
852 POMOC SPOŁECZNA
85206 Wspieranie rodziny w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
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Zmniejszenia Zwiększenia
w zł
w zł
124 647,00
124 647,00
124 647,00
124 647,00
123 644,00
1 003,00
150 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00
87 347,00
9 837,00
9 837,00
9 837,00
9 837,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
2 510,00
2 510,00
2 510,00
2 510,00
127 106,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
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85213 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 w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
85216 Zasiłki stałe w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
85295 Pozostała działalność w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
926 KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- budynek zaplecza sportowego dla LKS Gajowianka Gaj

Poz. 7089

6 106,00

6 106,00
6 106,00
6 106,00
96 000,00
96 000,00
96 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
123 644,00
26 356,00
311 900,00
311 900,00
311 900,00

119 195,00
119 195,00
119 195,00

311 900,00
311 900,00

119 195,00
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w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
(w ramach PROW)
- budynek ogólnodostępnego zaplecza sportowego
w miejscowości Gaj wraz z infrastrukturą techniczną budowa budynku pełniącego funkcje sportowe
i rekreacyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
(w ramach PROW)
OGÓŁEM

243 902,00

119 195,00

96 130,89

713 653,00

356 542,00

2) Zmiany wydatków bieżących obejmują:
a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 10 594,00 zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zmniejszenie o kwotę 26 106,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę
36 700,00 zł,
b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 75 000,00 zł
c) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100 000,00 zł,
d) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 150 000,00 zł.
3) zmiany wydatków majątkowych obejmują:
a) zmniejszenie wydatków na inwestycje o kwotę 192 705,00 zł
- jak poniżej:

Dział
Wyszczególnienie
Rozdz.
926 KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- budynek zaplecza sportowego dla LKS Gajowianka
Gaj
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego (w ramach PROW)
- budynek ogólnodostępnego zaplecza sportowego
w miejscowości Gaj wraz z infrastrukturą techniczną budowa budynku pełniącego funkcje sportowe
i rekreacyjne

Zmniejszenia Zwiększenia
w zł
w zł
311 900,00
119 195,00
311 900,00
119 195,00
311 900,00
119 195,00
311 900,00
311 900,00

119 195,00

243 902,00

119 195,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

w tym:
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego (w ramach PROW)
OGÓŁEM
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96 130,89

311 900,00

119 195,00

4) Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 41 947 272,04 zł w tym:
a) wydatki bieżące 35 444 547,78 zł
b) wydatki majątkowe 6 502 724,26 zł
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie
2 055 090,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 401 576,26 zł
2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 653 514,47 zł.
§ 4. 1) w § 4 zwiększa się przychody budżetu ogółem o kwotę 186 834,31 zł w tym:
a) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę
186 834,31 zł,
2) w § 4 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 550 000,00 zł w tym:
a) na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę 550 000,00 zł.
3) § 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 374 096,73 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 5 319 006,00 zł – jak poniżej:

Wyszczególnienie
1. DOCHODY OGÓŁEM
1.1. Dochody bieżące
1.2. Dochody majątkowe
2. WYDATKI OGÓŁEM
2.1. Wydatki bieżące
2.2. Wydatki majątkowe
3. NADWYŻKA / DEFICYT ( 1-2 )
4. FINANSOWANIE
5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1. + 5.2. + 5.3.)
z tego:
5.1. Pożyczki
5.2. Obligacje komunalne
5.3. Obligacje komunalne - restrukturyzacja długu
5.4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat
ubiegłych
6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (6.1. + 6.2.)
z tego:

Kwota
(w zł)
39 892 181,31
35 958 402,62
3 933 778,69
41 947 272,04
35 444 547,78
6 502 724,26
-2 055 090,73
2 055 090,73
7 374 096,73
1 401 576,26
3 600 000,00
2 100 000,00
272 520,47

5 319 006,00
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6.1. Spłata zaciągniętych pożyczek
6.2. Wykup obligacji komunalnych

Poz. 7089

544 006,00
4 775 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2013 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 700 788,00 zł
2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
700 788,26 zł
3) z tytułu emitowanych w roku 2013 papierów wartościowych w wysokości 5 700 000,00 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 653 514,47 zł.
b) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach budżetu spłat pożyczek i wykup papierów
wartościowych 5 046 485,53 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i papierów
wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą
przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mogilany w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5. 1) § 7 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
- Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2013, w łącznej kwocie 2
929 353,72 zł, jak w załączniku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 7. 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 XXVIII/248/2013
Rady Gminy Mogilany
z dnia 28 listopada 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

Rodzaj dotacji z budżetu
4

Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne powiatowe
dotacje celowe
(inwestycyjne)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75411

705 000,00
32 500,00
107 572,72
64 500,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

7 000,00
dotacje celowe (bieżące)

75412

6

140 072,72
dotacje celowe (bieżące)

754

5
845 072,72

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

705 000,00
dotacje celowe (bieżące)

60014

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

Ochotnicze straże pożarne

7 000,00
57 500,00

dotacje celowe (bieżące)

30 000,00

dotacje celowe (zakupy
inwestycyjne)

27 500,00
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

626 293,00

400 000,00

Przedszkola

621 293,00

400 000,00

dotacje celowe (bieżące)

621 293,00

dotacje podmiotowe
80195

Pozostała działalność

5 000,00
dotacje celowe (bieżące)

851
85154

400 000,00
5 000,00

OCHRONA ZDROWIA

15 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 000,00
dotacje celowe (bieżące)

852
85212

POMOC SPOŁECZNA

13 800,00

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

11 100,00

dotacje celowe (bieżące)
85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki stałe

2 000,00
300,00

dotacje celowe (bieżące)
85295

11 100,00
2 000,00

dotacje celowe (bieżące)
85216

15 000,00

Pozostała działalność

300,00
400,00

dotacje celowe (bieżące)

400,00
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KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92105

789 688,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

11 000,00
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

92605

683 624,00
106 064,00

dotacje podmiotowe
926

11 000,00

683 624,00
dotacje podmiotowe

92116

106 064,00

KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej

164 000,00
164 000,00
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
RAZEM:

164 000,00

2 274 853,72

OGÓŁEM DOTACJE

2 929 353,72

dotacje podmiotowe

1 189 688,00

dotacje celowe

1 739 665,72

w
tym:

w
tym:

11 000,00

654 500,00
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dotacje celowe na zakupy inwestycyjne
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1 604 593,00
107 572,72
27 500,00
Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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Uzasadnienie
I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Mogilany na 2013 rok poprzez zwiększenie
dochodów ogółem o kwotę 6 054,69 zł. Na kwotę tą składa się:
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 217 747,00 zł w tym:
a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej,
b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 13 400,00 zł z tytułu
opłaty za zajęcie pasa drogowego,
c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44 347,00 zł w tym:
- z tytułu opłat za użyczenie sal gimnastycznych na zajęcia sportowe 9 500,00 zł,
- z tytułu przyznanych odszkodowań przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla SP w Libertowie,
SP w Bukowie i Gimnazjum w Mogilanach 5 847,00 zł
- dotacji otrzymywanych z innych gmin na finansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci
z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli, których działalność dotowana jest przez Gminę Mogilany
29 000,00 zł.
d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wpływów
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 211 692,31 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 211 692,31 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.
II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mogilany na 2013 rok zmniejszając je o łączną
kwotę 357 111,00 zł. Na kwotę tą składa się:
1) zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 164 406,00 zł w tym poprzez zmniejszenie
wydatków:
a) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 124 647,00 zł z tytułu wydatków związanych
z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki na ten cel
zabezpieczono w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
b) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 150 000,00 zł tytułu odsetek od wyemitowanych
obligacji komunalnych w związku z niższą niż zakładano stawką WIBOR,
c) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 127 106,00 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych
środków z budżetu Wojewody Małopolskiego oraz zmniejszoną liczbą świadczeniobiorców korzystających
z usług opiekuńczych i z usług asystenta rodziny,
2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 237 347,00 zł w tym:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 87 347,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki statutowe 12 347,00 zł (SP Buków 3 337,00 zł, SP Libertów 6 500,00 zł, ZS Gaj 2 000,00 zł
i Gimnazjum Mogilany 510,00 zł),
- dotacje związane z finansowaniem wydatków przez Gminę Mogilany z terenu której dzieci uczęszczają
do przedszkoli, których działalność dotowana jest przez inne gminy oraz na dotacje dla przedszkoli
niepublicznych działających na terenie Gminy 75 000,00 zł,
b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem
na obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi i wywóz odpadów.
3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 192 705,00 zł na zadaniu pn. „Budynek ogólnodostępnego
zaplecza sportowego w miejscowości Gaj wraz z infrastrukturą techniczną - budowa budynku pełniącego
funkcje sportowe i rekreacyjne” w związku z oszczędnościami w wyniku przetargu (dostosowano
również nazwę zadania do zgodności z podpisaną umową o przyznaniu pomocy w ramach PROW).
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III. Ponadplanowe dochody w ogólnej kwocie 6 054,69 zł i oszczędności na wydatkach bieżących
i majątkowych w ogólnej kwocie 357 111,00 tj. łącznie 363 165,69 zł i tzw. wolne środki z roku
2012 w kwocie 186 834,31 zł tj. razem 550 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planowanych
rozchodów z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych przypadających do wykupu w roku
2014, a co za tym idzie zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy z kwoty 2 418 256,42 zł do
kwoty 2 055 090,73 zł.
Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus

