
 

 

UCHWAŁA NR XV/159 

RADY GMINY MUCHARZ 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012 

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Mucharz uchwala:  

§ 1. 1. W budżecie Gminy Mucharz na rok 2012:  

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.440 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2) zwiększa się wydatki o kwotę 736.440 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.,  

3) w Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011 r. dokonuje się zmiany załącznika  

Nr 2 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych”, z zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu, jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 1. W Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się nowe 

brzmienie § 3 ust. 1 o treści:  

„1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.586.053,75 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 

1.013.072,49 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 572.981,26 zł”. 

2. W Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się nowe brzmienie § 3 

ust. 3 o treści:  

„ 3. Ustala się roczne limity dla:  

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 

- do kwoty 800.000 zł,  

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów do kwoty 1.559.356,26 zł zaciąganych na:  

 a) spłatę pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 551.375 zł,  

 b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – do kwoty 435.000 zł,  

 c) pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 572.981,26 zł,”  

3) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek do kwoty 1.013.072,49 zł zaciąganych na:  

 a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 1.013.072,49 zł,”. 
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§ 4. 1. W Uchwale Budżetowej na 2012 r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się zmiany 

wynikające z niniejszej uchwały, tabel i załącznika.  

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mucharz.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 Przewodnicząca Rady Gminy  

Anna Fila 

 
Tabela Nr 1  

do Uchwały Nr XV/159 

Rady Gminy Mucharz  

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2012 rok 

Dział Nazwa 
Kwota 

zwiększenia w zł 
Kwota 

zmniejszenia w zł 

700  Gospodarka nieruchomościami  14.700   

 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  

0,00   

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  

13.000   

 Pozostałe odsetki  1.100   

 Wpływy z różnych opłat  600   

750  Administracja publiczna  4.900   

 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  

0,00   

 Pozostałe odsetki  3.200   

 Wpływy z usług  1.700   

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

3.400   

 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  

0,00   

 Podatek dochodowy od osób prawnych  950   

 Podatek od spadków i darowizn  1.300   

 Wpływy z różnych opłat  100   

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat  1.050   

758  Różne rozliczenia  75.890   

 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  

0,00   

 Subwencje ogólne z budżetu państwa  75.890   

801  Oświata i wychowanie  6.000   

 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  

0,00   

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

6.000   

852  Pomoc społeczna  4.811  3.511  

 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  

0,00  0,00  

 Wpływy z różnych dochodów  4.811   

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań ustawami.  

 3.511  
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900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  250   

 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  

0,00   

 Pozostałe odsetki  250   

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

Anna Fila 

 
Tabela Nr 2 
do Uchwały Nr XV/159 

Rady Gminy Mucharz  

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok 

Dział Rozdział Treść 
Kwota zwiększenia 

w zł 
Kwota zmniejszenia 

w zł 

010   Rolnictwo i łowiectwo  1.436   

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  200   

  wydatki bieżące 

z tego:  

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

200  

 

200  

 

 01095  Pozostała działalność  1.236   

  wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1.236  

 

1.236  

 

1.236  

 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną   15.000  

 40002  Dostarczanie wody   15.000  

  wydatki bieżące  

z tego:  

- dotacje na zadania bieżące  

 15.000  

 

15.000  

600   Transport i łączność  7.000   

 60016  Drogi publiczne gminne  7.000   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

7.000  

 

7.000  

 

7.000  

 

700   Gospodarka mieszkaniowa  10.000   

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  10.000   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10.000  

 

10.000  

 

10.000  

 

757   Obsługa długu publicznego  13.561   

 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego  

13.561   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- obsługa długu  

13.561  

 

13.561  

 

801   Oświata i wychowanie  104.835   

 80101  Szkoły podstawowe  49.122   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

49.122  

 

49.122  
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z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

 

43.122  

6.000  

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  5.000   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

5.000  

 

5.000  

 

5.000  

 

 80104  Przedszkola  11.000   

  wydatki bieżące  

z tego:  

- dotacje na zadania bieżące  

11.000  

 

11.000  

 

 80110  Gimnazja  25.513   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

25.513  

 

25.513  

 

13.513  

12.000  

 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne  14.200   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

14.200  

 

14.200  

 

5.000  

9.200  

 

852   Pomoc społeczna   4.500  

 85219  Ośrodki pomocy społecznej   4.500  

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 4.500  

 

4.500  

 

4.500  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza   24.638  

 85401  Świetlice szkolne   24.638  

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

- świadczenia na rzecz osób  

 24.638  

 

24.448  

 

 

190  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  16.000  5.000  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska   5.000  

  wydatki bieżące  

z tego:  

- dotacje na zadania bieżące  

 5.000  

 

5.000  

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  16.000   

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

16.000  

 

16.000  

 

16.000  

 

926   Kultura fizyczna  635.719  2.973  

 92601  Obiekty sportowe  635.719  2.973  

  Wydatki bieżące  

z tego:  

- wydatki jednostek budżetowych  

z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

2.000  

 

2.000  

 

2.000  

 

  wydatki majątkowe  633.719  2.973  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 7348



z tego:  

- inwestycje i zakupy inwestycyjne  

w tym  

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

 

633.719  

 

 

3.719  

 

2.973  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

Anna Fila 
 

Tabela Nr 3 
do Uchwały Nr XV/159 

Rady Gminy Mucharz  

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  

Lp.  Treść  Kwota  

1.  Dochody ogółem  14.952.543,69 zł  

2.  Wydatki ogółem  16.538.597,44 zł  

3.  Wynik – deficyt  - 1.586.053,75 zł  

4.  Przychody budżetu  

- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  

- Przychody z pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

- Spłata I transzy pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu 

- Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

2.704.450,23 zł  
1.559.356,26 zł  

 

1.013.072,49 zł  

9.019,19 zł  

 

123.002,29 zł  

5.  Rozchody budżetu  

1. Spłata rat kredytu w Banku Spółdzielczym  

2. Spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanej na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej  

3. Pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu  

1.118.396,48 zł  
435.000,00 zł  

 

667.972,29 zł  

15.424,19 zł  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

Anna Fila 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XV/159 

Rady Gminy Mucharz 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  

  

Dz.  Rozdz.  Treść  Stan środków 

obrot. na p. rok  

Przychody  W tym 

dotacje  

Wydatki  W tym: wpłaty 

do budżetu  

Stan środków 

obrot. Na k. rok  

400  40002  Dostarczanie wody  23.000  356.205  38.500  359.205  -  20.000  

710  71095  Pozostała działalność  6.224  30.000  -  30.000  -  6.244  

900  90001  Gospodarka ściekowa 

i ochrona wód  

30.000  554.740  95.000  559.740  -  25.000  

  Razem  59.224  940.945  133.500  948.945  -  51.224  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

Anna Fila 
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