
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/238/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej 

w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt.9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 r. o kwotę: 53.387,00 zł . w tym:  

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 52.112,00 zł.  

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.275,00 zł  

Plan dochodów po zmianach wynosi 41.063.788,90 zł .jak poniżej;  

 Dział  Rozdział  §  Źródło dochodów  Kwota 

zwiększeń  

Kwota 

zmniejszeń  

700    Gospodarka mieszkaniowa  16.640,00   

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  16.640,00   

   W tym dochody bieżące  15.365,00   

  0570  Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  133,00   

  0690  Wpływy z różnych opłat  232,00   

  0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze  

15.000,00   

   W tym dochody majątkowe  1.275,00   

  0760  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  

1.275,00   

750    Administracja publiczna  10.000,00   

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego  10.000,00   

   W tym dochody bieżące  10.000,00   

  0960  Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej  10.000,00   

756    Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem  

15.000,00   

 75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie 

ustaw  

15.000,00   

   W tym dochody bieżące:  15.000,00   
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  0480  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  15.000,00   

801    Oświata i wychowanie  67.347,00  59.600,00  

 80101   Szkoły podstawowe  44.607,00   

   W tym dochody bieżące  44.607,00   

  0690  Wpływy z różnych opłat  1.026,00   

  0830  Wpływy z usług  35.880,00   

  0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze  

2.800,00   

  0920  Pozostałe odsetki  65,00   

  0960  Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej  4.000,00   

  0970  Wpływy z różnych dochodów  836,00   

 80103   Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych  4.505,00   

   W tym dochody bieżące:  4.505,00   

  0830  Wpływy z usług  4.505,00   

 80104   Przedszkola  5.134,00  59.600,00  

   W tym dochody bieżące  5.134,00  59.600,00  

  0830  Wpływy z usług  5.130,00  28.600,00  

  0920  Pozostałe odsetki  4,00   

  0970  Wpływy z różnych dochodów   31.000,00  

 80110   Gimnazja  13.068,00   

   W tym dochody bieżące  13.068,00   

  0830  Wpływy z usług  5.155,00   

  0960  Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej  2.000,00   

  0970  Wpływy z różnych dochodów  5.913,00   

 80113   Dowożenie uczniów do szkół  33,00   

   W tym dochody bieżące  33,00   

  0970  Wpływy z różnych dochodów  33,00   

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  4.000,00   

 90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środków  

4.000,00   

   W tym dochody bieżące:  4.000,00   

  0690  Wpływy z różnych opłat  4.000,00   

Ogółem     112.987,00  59.600,00  

- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 40.006.163,90 zł.  

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.057.625,00 zł.  

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 53.387,00 zł.  

Plan wydatków po zmianach wynosi 41.747.887,41 zł.  

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.112,00 zł  

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 38.109.292,41 zł. w tym:  

a) zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 76.000,00 zł.  

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 10.250.710,90 zł.  

b) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 128.112,00 zł.  

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 15.918.512,00 zł.  

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 1.275,00 zł. w tym:  

a) wydatki na inwestycje o 1.275,00 zł.  

Plan wydatków na inwestycje po zmianach wynosi 3.638.595,00 zł ,jak poniżej;  
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dział  Rozdział  Treść  Kwota zwiększeń  Kwota zmniejszeń  

010   Rolnictwo i łowiectwo   2.800,00  

 01095  Pozostała działalność   2.800,00  

  Wydatki bieżące   2.800,00  

  W tym:  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.800,00 zł  

  

2.800,00  

  4270 Zakup usług remontowych 2.800    

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną  2.800,00   

 40002  Dostarczanie wody  2.800,00   

  W tym:  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.800,00 zł  

 

2.800,00  

 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.800    

600   Transport i łączność  1.275,00  60.000,00  

 60016  Drogi publiczne gminne  1.275,00   

  Wydatki majątkowe- remont kapitalny dróg w Makowie Podh.  

1.275,00 zł  

1.275,00   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.275    

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   60.000,00  

  Wydatki bieżące   60.000,00  

  W tym:  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000,00 zł  

  

60.000,00  

  4270 Zakup usług remontowych 60.000    

700   Gospodarka mieszkaniowa   20.000,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami   20.000,00  

  Wydatki bieżące   20.000,00  

  W tym;  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,00 zł  

  

20.000,00  

  4270 Zakup usług remontowych 20.000    

750   Administracja publiczna  10.000,00   

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  10.000,00   

  Wydatki bieżące  10.000,00   

  W tym;  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

.b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00 zł.  

10.000,00   

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000    

851   Ochrona zdrowia  15.000,00   

 85 154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  15.000,00   

  Wydatki bieżące  15.000,00   

  W tym;  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł.  

15.000,00   

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000    

801   Oświata i wychowanie  134.112,00  31.000,00  

 80101  Szkoły podstawowe  70.112,00   

  Wydatki bieżące  70.112,00   

  W tym;1  

.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.112,00 zł  

70.112,00  

66.112,00  

 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.112    

  b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,00 zł  4.000,00   
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  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000    

 80104  Przedszkola   31.000,00  

  Wydatki bieżące   31.000,00  

  W tym;  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.000,00 zł  

 31.000,00  

  4430 Różne opłaty i składki 31.000    

 80110  Gimnazja  64.000,00   

  Wydatki bieżące  64.000,00   

  W tym;  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.  

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.000,00 zł.  

 

62.000,00  

 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.000    

  b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł  2.000,00   

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000    

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  4.000,00   

 90002  Gospodarka odpadami  4.000,00   

  Wydatki bieżące  4.000,00   

  W tym;  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,00 zł.  

 

4.000,00  

 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000    

Ogółem    167.187,00  113.800,00  

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:  

1) dochody budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki budżetu na realizację 

zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii które zwiększa się o 15.000 zł- jak poniżej;  

  

dział  rozdział  §  Treść  dochody  wydatki  

756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

15.000   

 75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  15.000   

  0480  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  15.000   

851    Ochrona zdrowia   15.000  

 85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi   15.000  

   W tym;  

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000 zł.  

 15.000  

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000    

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska które zwiększa się o 4.000 zł. oraz wydatki 

na finansowanie zadań Gminy Maków Podhalański w zakresie ochrony środowiska i zwiększa się 

o 4.000 zł – jak poniżej:  

  

Lp  dział   §  Treść  dochody   

1.     Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska    

 900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  4.000   

  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska  

4.000   

   0690  Wpływy z różnych opłat  4.000   

2.     Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami    

 900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   4.000  

  90002   Gospodarka odpadami   4.000  

    W tym;   4.000  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 7311



1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.  

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000 zł  

4.000  

    4300 Zakup usług pozostałych 4.000    

Ogółem      4.000  4.000  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Bania 
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