
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/116/11 

RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach  

z dnia 31 grudnia 2010 roku.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

roku Nr 142 poz.1591; z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do 

Uchwały.  

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do 

Uchwały.  

§ 3. Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 

1.161.936 zł z kwoty 2.783.994,08 zł do kwoty 1.622.058,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 225.292 zł oraz wolnymi 

środkami finansowymi w kwocie 996.766,08 zł.  

§ 4.  

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.161.936 zł, z kwoty 6.111.968,08 zł do 

kwoty 4.950.032,08 zł. Na zmniejszenie to składa się zmniejszenie planowanych pożyczek o kwotę 

549.660 zł oraz zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę 612.276 zł.  

2. Zmniejsza się planowane kredyty o kwotę 612.276 zł z kwoty 3.019.670 zł do kwoty 2.407.394 zł .  

3. Zmniejsza się planowane pożyczki o kwotę 549.660 zł z kwoty 774.952 zł do kwoty 225.292 zł.  

Przychody stanowić będą;  

- kredyty w kwocie 2.407.394,00 zł  

- pożyczki w kwocie 225.292,00 zł  

- wolne środki finansowe w kwocie 2.317.346,08 zł  

jak w tabeli Nr 3 do Uchwały.  

§ 5. Ustala się roczne limity dla:  

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu – do kwoty 2.000.000,00 zł,  

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu – do 

kwoty 400.000 zł,  
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3. zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania „ Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez 

renowację podworskiego spichlerza z 1757 r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji 

społeczno - kulturalnych” – do kwoty 114.776 zł.  

4. zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę 

infrastruktury drogowej i boiska sportowego” – do kwoty 110.516 zł.  

5. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2.007.394 zł.  

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Ryglic do:  

1. zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do 

maksymalnej wysokości określonej w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów 

będzie weksel in blanco,  

2. zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 

określonej w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, 

a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec 

każdego roku – wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice,  

3. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej zadania pn: „ Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza 

z 1757 r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych” do 

maksymalnej wysokości określonej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki 

będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia nastąpi z dotacji i w poszczególnych latach nie może 

przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ryglice,  

4. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej zadania pn: „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska 

sportowego” do maksymalnej wysokości określonej w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem 

zaciągniętej pożyczki będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia nastąpi z dotacji i w poszczególnych 

latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej 

z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice,  

5. zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów, do maksymalnej wysokości określonej w § 5 ust. 5 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem 

zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może 

przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Ryglice.  

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:  

Dochody: 35.967.989,89 zł  

Przychody 4.950.032,08 zł  

- kredyty 2.407.394.00 zł  

- pożyczki 225.292,00 zł  

- wolne środki finansowe 2.317.346,08 zł  

Razem: 40.918.021,97 zł  

Wydatki: 37.590.047,97 zł  

Rozchody 3.327.974,00 zł  

Razem: 40.918.021,97 zł  
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach  

Grzegorz Wojtanowski 
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Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/116/11  

Rady Miejskiej w Ryglicach  

z dnia 30 grudnia 2011 r.  

 

Zmiana planu dochodów Budżetu Gminy Ryglice na 2011 rok.  

  

Dział  Rozdział  §  Określenie  Dochody 

bieżące  
Dochody 

majątkowe  
Razem 

dochody  

010    Rolnictwo i łowiectwo  -90 000,00   -90 000,00  

 01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  -90 000,00   -90 000,00  

  0830  Wpływy z usług  -90 000,00   -90 000,00  

600    Transport i łączność  -5 800,00   -5 800,00  

 60016   Drogi publiczne gminne  1 200,00   1 200,00  

  0970  Wpływy z różnych dochodów  1 200,00   1 200,00  

 60095   Pozostała działalność  -7 000,00   -7 000,00  

  0970  Wpływy z różnych dochodów  -7 000,00   -7 000,00  

700    Gospodarka mieszkaniowa  -2 768,00  -9 918,00  -12 686,00  

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  -2 768,00  -9 918,00  -12 686,00  

  0490  Wpływy w innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  82,00   82,00  

  0750  
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  
4 200,00   4 200,00  

  0770  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   -10 000  -10 000,00  

  0870  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   82  82,00  

  0920  Pozostałe odsetki  -2 050,00   -2 050,00  

  0970  Wpływy z różnych dochodów  -5 000,00   -5 000,00  

710    Działalność usługowa  6 500,00   6 500,00  

 71035   Cmentarze  6 500,00   6 500,00  

  0830  Wpływy z usług  6 500,00   6 500,00  

750    Administracja publiczna  4 803,00   4 803,00  

 75023   Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/  603,00   -7 000,00  

  0920  Pozostałe odsetki  7 603,00   7 603,00  
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  0970  Wpływy z różnych dochodów  -7 000,00   -7 000,00  

 75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego  4 200,00   4 200,00  

  0960  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  4 200,00   4 200,00  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2 620,00   2 620,00  

 75412   Ochotnicze straże pożarne  2 620,00   2 620,00  

  0970  Wpływy z różnych dochodów  2 620,00   2 620,00  

756    Gospodarka mieszkaniowa  84 566,00   84 566,00  

 75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  338,00   338,00  

  0350  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  338,00   338,00  

 75615   
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
-23 067,00   -23 067,00  

  0310  Podatek od nieruchomości  -25 000,00   -25 000,00  

  0320  Podatek rolny  1 830,00   1 830,00  

  0330  Podatek leśny  645,00   645,00  

  0500  Podatek od czynności cywilno- prawnych  -1 000,00   -1 000,00  

  0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  458,00   458,00  

 75616   
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
100 425,00   100 425,00  

  0310  Podatek od nieruchomości  22 600,00   22 600,00  

  0320  Podatek rolny  50 000,00   50 000,00  

  0330  Podatek leśny  7 300,00   7 300,00  

  0340  Podatek od środków transportowych  13 428,00   13 428,00  

  0360  Podatek od spadków i darowizn  -3 000,00   -3 000,00  

  0430  Wpływy z opłaty targowej  1 607,00   1 607,00  

  0500  Podatek od czynności cywilno- prawnych  3 577,00   3 577,00  

  0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  4 913,00   4 913,00  

 75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  8 870,00   8 870,00  

  0410  Wpływy z opłaty skarbowej  3 820,00   3 820,00  

  0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  171,00   171,00  

  0590  Wpływy z opłat za koncesje i licencje  -100,00   -100,00  

  0690  Wpływy z różnych opłat  4 979,00   4 979,00  

 75621   Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  -2 000,00   -2 000,00  

  0020  Podatek dochodowy od osób prawnych  -2 000,00   -2 000,00  

801    Oświata i wychowanie  0,00   0,00  
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 80104   Przedszkola  38 500,00   38 500,00  

  2310  
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami 

samorządu terytorialnego  
38 500,00   38 500,00  

 80148   Stołówki szkolne i przedszkolne  -38 500,00   -38 500,00  

  0830  Wpływy z usług  -38 500,00   -38 500,00  

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  9 997,00   9 997,00  

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód  4 100,00   1 000,00  

  0750  
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  
1 000,00   1 000,00  

  0830  Wpływy z usług  3 100,00   3 100,00  

 90002   Gospodarka odpadami  2 518,00   2 500,00  

  0830  Wpływy z usług  2 500,00   2 500,00  

  0920  Pozostałe odsetki  18,00    

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg  3 379,00   3 379,00  

  0970  Wpływy z różnych dochodów  3 379,00   3 379,00  

   Razem:  9 918,00  -9 918,00  0,00  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach  

Grzegorz Wojtanowski 
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Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/116/11  

Rady Miejskiej w Ryglicach  

z dnia 30 grudnia 2011 r.  

 

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYGLICE NA 2011 ROK  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach  

Grzegorz Wojtanowski 
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Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/116/11  

Rady Miejskiej w Ryglicach  

z dnia 30 grudnia 2011 r.  

 

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Ryglice na 2011 rok  

 A.DOCHODY  35 967 989,89  

B. WYDATKI  37 590 047,97  

   

C. NADWYŻKA/ 

DEFICYT  
-1 622 058,08  

   

F. FINANSOWANIE /P-

R/  
1 622 058,08  

   

P.PRZYCHODY BUDżETU OGÓŁEM:  4 950 032,08  

Z tego:  

Klasyfikacja 

przychodów  
Określenie  Kwota zł  

952  Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym:  2 407 394,00  

952  1. Zaciągnięte kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu  400 000,00  

952  
3. Zaciągnięte kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów  
2 007 394,00  

952  Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym:  225 292,00  

952  

Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej zadania pn:” Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację 

podworskiego spichlerza z 1757 r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji 

społeczno -kulturalnych”  

114 776,00  

952  
Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej zadania pn:” Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury 

drogowej i boiska sportowego.”  
110 516,00  

950  Wolne środki finansowe  2 317 346,08  

   Razem:  4 950 032,08  

   

R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM  3 327 974  

Z tego:  

Klasyfikacja rozchodów  Określenie  Kwota zł  

992  Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem, w tym:  3 327 974  

992  1. Spłata kredytów i pożyczek  2 007 394  

992  
2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek - w związku z umową zawartą na realizację 

programów, projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
1 320 580  

   Razem:  3 327 974  

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach  

Grzegorz Wojtanowski 
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