DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 1 października 2014 r.
Poz. 5424
UCHWAŁA NR XXXVI/306/2014
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy
Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 Nr XXX/261/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmienionej Uchwałami Rady Gminy Mogilany Nr XXXI/271/2014/ z dnia 27 stycznia 2014 roku, Nr
XXXII/281/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, XXXIII/287/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku
i XXXV/292/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Mogilany Nr 9/2014 z dnia
20 stycznia 2014 roku, 17/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, 26/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku, 33/2014
z dnia 12 marca 2014 roku, 48/2014 z dnia 28 marca 2014 roku, 59/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku,
65/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, 72/2014 z dnia 12 maja 2014 roku, 78/2014 z dnia 23 maja 2014 roku,
86/2014 z dnia 29 maja 2014 roku, 93/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku, 101/2014 z dnia 27 czerwca
2014 roku, 109/2014 z dnia 07 lipca 2014 roku, 113/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, 115/2014 z dnia 24 lipca
2014 roku, 117/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, 126/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, 136/2014 z 28 sierpnia
2014 roku i 147/2014 z dnia 11 września 2014 roku– wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 77 297,94 zł w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 190 649,31 zł
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 267 947,25 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 nieruchomości
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0770
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:
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a) dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne w tym:
a) dochody majątkowe
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych - § 6280
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych w tym:
a) dochody bieżące
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- § 0500
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:
a) dochody bieżące
- podatek od nieruchomości - § 0310
- podatek od spadków i darowizn - § 0360
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- § 0500
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
- § 2707
Gimnazja w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
OGÓŁEM

2) Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 42 234 543,56 zł w tym:
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a) dochody bieżące 37 999 719,12 zł
b) dochody majątkowe 4 234 824,44 zł
§ 2. 1) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 79 277,09 zł w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 427,51 zł,
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 138 704,60 zł
- jak poniżej:
Dział

Wyszczególnienie

Rozdz.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap I
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- wykonanie projektu budowlanego budowy mostu w ciągu drogi
gminnej nr K600653 w m. Konary w km 1+100
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
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w tym:
a) wydatki bieżące
(6) wydatki na obsługę długu
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(4) wydatki 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
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
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
b) majątkowe
w tym:
inwestycje
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
OGÓŁEM
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300 000,00
300 000,00
59 015,51
52 884,21
52 884,21
1 449,00
1 449,00
51 435,21

5 431,30
5 431,30
5 431,30
5 431,30
700,00
700,00
700,00
700,00
64 206,00
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515 186,00

64 206,00
64 206,00
435 908,91

2) Zmiany wydatków bieżących obejmują:
a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 307 992,30 zł w tym:
związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – o kwotę 307 992,30 zł,

- wydatki

b) zwiększenie planu wydatków 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
o kwotę 51 435,21 zł
c) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 300 000,00 zł,
3) zmiany wydatków majątkowych obejmują:
a) zmniejszenie wydatków na inwestycje o kwotę 138 704,60 zł
- jak poniżej:
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Wyszczególnienie

Rozdz.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap I
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- wykonanie projektu budowlanego budowy mostu w ciągu drogi
gminnej nr K600653 w m. Konary w km 1+100
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
b) majątkowe
w tym:
inwestycje
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
OGÓŁEM
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Zmniejszenia
w zł

Zwiększenia
w zł

215 186,00
215 186,00
215 186,00
215 186,00
215 186,00
12 275,40
12 275,40
12 275,40
12 275,40
12 275,40
64 206,00
64 206,00
64 206,00

215 186,00

64 206,00
64 206,00
76 481,40

4) Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 43 333 317,97 zł w tym:
a) wydatki bieżące 35 459 372,13 zł
b) wydatki majątkowe 7 873 945,84 zł
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie
1 098 774,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 935 591,87 zł
2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 163 182,54 zł.
§ 4. 1) w § 4 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 979,15 zł w tym:
a) na spłatę zaciągniętych pożyczek o kwotę 1 979,15 zł.
2) § 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 633 187,59 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 1 534 413,18 zł
– jak poniżej:
Wyszczególnienie

Kwota (w zł)

1. DOCHODY OGÓŁEM
42 234 543,56
1.1. Dochody bieżące
1.2. Dochody majątkowe

37 999 719,12
4 234 824,44
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2. WYDATKI OGÓŁEM
43 333 317,97
2.1. Wydatki bieżące
2.2. Wydatki majątkowe

35 459 372,13
7 873 945,84

3. NADWYŻKA / DEFICYT ( 1-2 )

-1 098 774,41

4. FINANSOWANIE

1 098 774,41

5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1. + 5.2. + 5.3.)

2 633 187,59

z tego:
5.1. Pożyczki

935 591,87

5.2. Obligacje komunalne

1 200 000,00

5.3. 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. + 6.3.)

497 595,72

1 534 413,18

z tego:
6.1. Spłata zaciągniętych pożyczek

782 048,00

6.2. Wykup obligacji komunalnych

645 000,00

6.3. Pożyczki (udzielone)

107 365,18

2. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 467 796,87 zł,
2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
467 795,00 zł,
3) z tytułu emitowanych w roku 2014 papierów wartościowych w wysokości 1 200 000,00 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 163 182,54 zł,
b) na sfinansowanie
zaplanowanych w rozchodach budżetu
wartościowych w wysokości 1 036 817,46 zł.

spłat pożyczek i wykup papierów

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus

