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Poz. 6948
UCHWAŁA NR XXVIII/298
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Mucharz, uchwala:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Mucharz na rok 2014:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.600 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
2) zwiększa się wydatki o kwotę 21.600 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu, jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. W Uchwale Budżetowej na 2014r. Nr XXII/228 z dnia 20 grudnia 2013r. z późn. zm. wprowadza się
zmiany wynikające z niniejszej uchwały i tabel.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mucharz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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Tabela nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Mucharz
Nr XXVIII/298 z dnia 10.11.2014r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2014r.
Dział
700

756

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek rolny
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Kwota
Kwota
zwiększenia
zmniejszenia
w zł
w zł
3.450
0
400
3.050
5.900

0
1.550
1.550
2.500
250
50
12.250
0
8.250
4.000

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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Tabela nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Mucharz
Nr XXVIII/298 z dnia 10.11.2014r.

Zmiany w planie wydatków na 2014r.
Dział

Rozdział

757
75702

801
80101

854
85401

Treść
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
z tego:
- obsługa długu
Oświata i wychowanie

Kwota
Kwota
zwiększenia zmniejszenia
w zł
w zł
10.000
10.000
10.000
10.000
10.500

Szkoły podstawowe

10.500

Wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.500
10.500
10.500
1.100

Świetlice szkolne

1.100

Wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1.100
1.100
1.100

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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Tabela nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Mucharz
Nr XXVIII/298 z dnia 10.11.2014r.
Przychody i rozchody budżetu
Lp
1.
2.
3.
4.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik – nadwyżka
Przychody budżetu

Treść

5.

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Jaszczurowej
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mucharz
oraz zakup pojazdu
- Budowa chodnika i ciągu pieszego od Szkoły Podstawowej w Świnnej
Porębie do Kozińca – etap II
Rozchody budżetu
1. Spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanej na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej

Kwota
15.871.944,33
15.450.739,28
421.205,05
251.033,71

86.576 zł
89.550 zł
74.907,71 zł
672.238,76
672.238,76

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

