DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 13 października 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2015-10-13 14:02:20

Poz. 5928
UCHWAŁA NR XII/83/2015
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015
Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 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 2015 Nr V/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
zmienionej Uchwałami Rady Gminy Mogilany Nr VI/35/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku, Nr VII/43/2015
z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VIII/51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku i IX/62/2015 z dnia
25 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Mogilany Nr 44/2015 z dnia 25 marca 2015 roku,
Nr 54/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, Nr 64/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Nr 76/2015 z dnia
8 maja 2015 roku, Nr 85/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, Nr 103/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, 115/2015
z dnia 19 czerwca 2015 roku, 130/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku, 132/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, 138/2015
z dnia 29 lipca 2015 roku, 145/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku i 155/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 278 157,15 zł w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201 146,85 zł,
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 479 304,00 zł – jak poniżej:
Dział
Rozdz.
600
60016

700
70005

Wyszczególnienie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne w tym:
a) dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej - § 0960
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
b) dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
- § 0770

Zmniejszenia
w zł

Zwiększenia w zł
18 150,00
18 150,00
18 150,00
18 150,00

504 228,63
504 228,63

504 228,63
504 228,63

21 604,00
21 604,00
21 604,00
21 604,00
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - § 2330
b) dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - § 6630
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów - § 0970
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
b) dochody majątkowe
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich - § 6207
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich - § 6209
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat - § 0690
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich - § 2007
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich - § 2009
b) dochody majątkowe
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich - § 6207
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
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8 910,00
8 910,00
4 050,00
4 050,00

4 860,00
4 860,00

10 650,00

122 279,32
122 279,32
122 279,32
122 279,32
62 778,16
40 814,63
10 100,00
10 100,00
30 714,63
16 893,05

13 821,58

10 650,00

11 098,53
11 098,53
4 000,00
6 033,75

1 064,78

10 650,00
9 052,50

1 597,50
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europejskich - § 6209
Gimnazja w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług - § 0830
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) dochody bieżące
- dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360
OGÓŁEM
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10 865,00
10 865,00
10 865,00
3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

514 878,63

236 721,48

2) Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 44 380 024,05 zł w tym:
a) dochody bieżące 40 934 890,13 zł
b) dochody majątkowe 3 445 133,92 zł
§ 2. 1) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 278 157,15 zł w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 497,13 zł,
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 293 654,28 zł
- jak poniżej:
Dział
Rozdz.
010
01010

600
60016

Wyszczególnienie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Włosań – etap II
- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt
budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części
miejscowości Libertów - rejon ulic Wesoła,
Sportowców, Widokowa, Pogórze
- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt
budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części
miejscowości Libertów - rejon ulic Zagajnik,
Płomienna
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- przebudowa dróg gminnych w tym m.in. wykonanie
nowych nawierzchni asfaltowych
- budowa odwodnienia odcinka drogi nr
058 w Brzyczynie
- wykonanie projektu budowlanego budowy mostu-

Zmniejszenia
w zł
347 000,00
347 000,00

Zwiększenia w zł

347 000,00

28 184,32

347 000,00
347 000,00

28 184,32

28 184,32
28 184,32

20 350,35

7 833,97

50 000,00
50 000,00
50 000,00

85 811,40
73 536,00
73 536,00

50 000,00

73 536,00
15 150,00
36 000,00
12 275,40
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przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr
K600695, ul. Stroma w Lusinie w km 0+043
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy drogi gminnej nr K600559 ul. Mogilańska
w Mogilanach na odcinku od drogi K600556 do drogi
powiatowej nr K2173 na długości 250 mb
- projekt przebudowy drogi na ul. Wzgórze w Gaju
- budowa chodnika przy ul. Zakopiańskiej
w Mogilanach
- budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną
dz. Nr 85/1, 84/7 w Chorowicach
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
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
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
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 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:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
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10 110,60

9 000,00
26 000,00
15 000,00
12 275,40
12 275,40
12 275,40
12 275,40
59 433,60
59 433,60
59 433,60
59 433,60
59 433,60
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
53 895,00
7 250,00
7 250,00
7 250,00

75 308,53
10 100,00
10 100,00
10 100,00

7 250,00
10 100,00
12 860,00

20 558,53
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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
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(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
b) wydatki majątkowe
w tym:
zakupy inwestycyjne
- modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych
w tym:
- wydatki na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu
środków europejskich
Gimnazja w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(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
Dowożenie uczniów do szkół w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(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
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
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2 210,00
2 210,00

20 558,53
11 960,00
11 960,00

2 210,00
1 500,00
7 098,53

10 650,00
10 650,00
10 650,00

10 650,00

44 650,00
44 650,00
44 650,00
32 691,00
11 959,00
33 785,00
33 785,00
33 785,00
32 691,00
1 094,00
2 382,00
2 382,00
2 382,00

2 382,00
2 382,00
2 382,00

2 382,00

1 582,00

2 382,00
1 582,00
800,00
37 000,00
37 000,00
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a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
OGÓŁEM

37 000,00
37 000,00
325 119,85

603 277,00

2) Zmiany wydatków bieżących obejmują:
a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 82 098,60 zł w tym:
- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych – o kwotę
27 672,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
o kwotę 109 770,60 zł,
b) zwiększenie planu wydatków na dotacje o kwotę 44 000,00 zł,
c) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 300,00 zł,
d) zwiększenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę
7 098,53 zł,
e) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 120 000,00 zł,
3) zmiany wydatków majątkowych obejmują:
a) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 293 654,28 zł,
- jak poniżej:
Dział
Rozdz.
010
01010

600
60016

Wyszczególnienie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań –
etap II
- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt budowy
sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości
Libertów - rejon ulic Wesoła, Sportowców, Widokowa,
Pogórze
- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt budowy
sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości
Libertów - rejon ulic Zagajnik, Płomienna
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- przebudowa dróg gminnych w tym m.in. wykonanie
nowych nawierzchni asfaltowych
- budowa odwodnienia odcinka drogi nr 058 w Brzyczynie
- wykonanie projektu budowlanego budowy mostuprzepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600695,
ul. Stroma w Lusinie w km 0+043
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy drogi gminnej nr K600559 ul. Mogilańska
w Mogilanach na odcinku od drogi K600556 do drogi
powiatowej nr K2173 na długości 250 mb

Zmniejszenia
w zł
347 000,00
347 000,00

Zwiększenia
w zł
28 184,32
28 184,32

347 000,00

28 184,32

347 000,00
347 000,00

28 184,32

20 350,35

7 833,97
50 000,00
50 000,00
50 000,00

85 811,40
73 536,00
73 536,00

50 000,00

73 536,00
15 150,00
36 000,00
12 275,40

10 110,60
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- projekt przebudowy drogi na ul. Wzgórze w Gaju
- budowa chodnika przy ul. Zakopiańskiej w Mogilanach
- budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną dz.
Nr 85/1, 84/7 w Chorowicach
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
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
zakupy inwestycyjne
- modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych
w tym:
- wydatki na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich
OGÓŁEM
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9 000,00
26 000,00
15 000,00
12 275,40
12 275,40
12 275,40
12 275,40
10 650,00
10 650,00
10 650,00
10 650,00
10 650,00

10 650,00
407 650,00

113 995,72

3) Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 46 065 708,33 zł w tym:
a) wydatki bieżące 37 277 147,75 zł
b) wydatki majątkowe 8 788 560,58 zł
§ 3. 1) § 7 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015, w łącznej kwocie
3 819 573,00 zł, jak w załączniku”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa
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Załącznik
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Gminy Mogilany
z dnia 24 września 2015 roku
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Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa

