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UCHWAŁA NR LI/325/2014
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem
na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami), Rada Gminy Gródek
nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa plan dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 1.335.968,00 złotych, w tym dochody
bieżące 964.667,00 złotych i dochody majątkowe 371.301,00 złotych , oraz zmniejsza plan dochodów budżetu
o kwotę 599.371,00 złotych, w tym dochody bieżące 424.113,44 złote i dochody majątkowe 175.257,56
do, tj. do kwoty 30.702.684,00 złote
– jak w załączniku i Nr 1,
§ 2. 1. Zwiększa plan wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 1.293.336,00 złotych, oraz zmniejsza
o kwotę 288.739,00 tj. do kwoty 30.919.246,00 złotych
- jak w załączniku Nr 2,
2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 842.035,00 złotych w tym:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 172.450,00 złotych w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.450,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 170.000,00 złotych,
b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 669.585,00 zł
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 288.739,00 złotych w tym:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 288.739,00 złotych w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288.739,00zł
3) Zwiększenia o 451.301,00 złotych plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o 371.301,00
złotych – jak w załączniku Nr 3,
§ 3. 1. Wskutek zmian dokonanych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 216.562,00 złote.
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2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 268.000,00 złotych , tj. do kwoty 1.321.562,00 złote.
§ 4. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie , w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek
nad Dunajcem na rok 2014 Nr L/304/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:
paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 216.562,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 200.000,00 złotych
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.562,00 złote,
paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.321.562,00 złote, oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 1.105.000,00 złotych – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:
1) Z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów w wysokości 200.000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 200.000,00 zł,
2) Z tytułu zaciąganej w 2014 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 853.562,00 złote
3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów 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
Gródek nad Dunajcem w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na
2014 rok Nr L/304/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku „Plan dochodów budżetu państwa związanych
z realizacja zadań zleconych na 2014 rok „ – który po dokonanych zmianach przedstawia się jak załącznik nr
5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/325/2014
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 26 marca 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok (po zmianach)

Lp. Wyszczególnienie

Kwota
w złotych

1.

Dochody ogółem

30.702.684,00

2.

Wydatki ogółem

30.919.246,00

3.

Wynik – deficyt budżetu

4.

PRZYCHODY BUDŻETU w tym:
1.Zaciągane pożyczki i kredyty w tym:

5.

216.562,00
1.321.562,00
1.053.562,00

a)pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)

853.562,00

b)kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , na pokrycie wkładu
własnego w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 (§952)

200.000,00

2) wolne środki finansowe o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)

268.000,00

ROZCHODY BUDŻETU w tym:
Spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych (§992)
W tym na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i3

1.105.000,00
1.105.000,00
305.000,00
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/325/2014
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 26 marca 2014 r.
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom na 2014 rok
(po zmianach)

Dz. Rozdz. Parag. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E
750
75011
0690

852
85212

0970
0980

Kwota
w złotych

Administracja publiczna

22,00

Urzędy Wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
W tym:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami -2,00 zł

22,00
22,00

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

29.594,00

Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Oraz :
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami - 6.000,00 zł

2.094,00
27.500,00

KWOTA OGÓŁEM

29.594,00

29.616,00

