
 

 

UCHWAŁA NR XXI/145/2012 
RADY GMINY PCIM 

z dnia 23 marca 2012 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 – Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim 
z dnia 27 stycznia 2012 r.  

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

Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm)– Rada Gminy w Pcimiu uchwala,  

co następuje:  

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem na rok 2012 o kwotę 50.900,95 zł, w tym:  

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99.099,05 zł,  

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,  

- jak poniżej:  

Dział  Nazwa  Plan przed  

zmianą  
Zmniejszenie  Zwiększenie  Plan po  

zmianach  

bieżące  

700  Gospodarka mieszkaniowa  148 790,00  0,00  24 538,39  173 328,39  

 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)(§2030)  

0,00  0,00  24 538,39  24 538,39  

801  Oświata i wychowanie  836 029,00  0,00  23 420,00  859 449,00  

 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 (§0750)  

8 600,00  0,00  1 600,00  10 200,00  

 Pozostałe odsetki (§0920)  2 000,00  0,00  1 000,00  3 000,00  

 Wpływy z różnych dochodów (§0970)  215 429,00  0,00  20 820,00  236 249,00  

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  230 027,19  0,00  49 340,66  279 367,85  

 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)  

216 919,77  0,00  41 904,15  258 823,92  

 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)  

13 107,42  0,00  7 436,51  20 543,93  
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900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3 800,00  0,00  1 800,00  5 600,00  

 Wpływy z różnych dochodów (§0970)  0,00  0,00  1 800,00  1 800,00  

bieżące  razem:  28 326 994,29  0,00  99 099,05  28 426 093,34  

 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  

290 246,22  0,00  49 340,66  339 586,88  

majątkowe  

801  Oświata i wychowanie  597 000,00  -150 000,00  0,00  447 000,00  

 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych (§6307)  

29 850,00  -5 250,00  0,00  24 600,00  

 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych (§6309)  

567 150,00  -144 750,00  0,00  422 400,00  

majątkowe  razem:  2 950 317,03  -150 000,00  0,00  2 800 317,03  

 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  

1 208 217,03  -150 000,00  0,00  1 058 217,03  

Ogółem:  31 277 311,32  -150 000,00  99 099,05  31 226 410,37  

   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  

1 498 463,25  -150 000,00  49 340,66  1 397 803,91  

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 ogółem o kwotę 66.124,95 zł, z czego :  

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.075,32 zł,  

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 221.200,27 zł,  

- jak poniżej:  
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3.Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2012 r. – jak poniżej:  

  

Dz.  Rozdz.  Nazwa treść  Plan na 2012  

  Wydatki majątkowe razem:  

w tym;  

-221.200,27  

600   Transport i łączność  -74.200,27  

 60095  Pozostała działalność  -74.200,27  

  1.      Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Pcim  -74.200,27  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  +3.000,00  
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 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  +3.000,00  

  1.      Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Pcimiu  +3.000,00  

926   Kultura fizyczna  -150.000,00  

 92601  Obiekty sportowe  -150.000,00  

  1.      Boisko sportowe Pcim Sucha  -150.000,00  

  Razem:  -221.200,27  

4. § 2 pkt. 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: wykaz programów i projektów realizowanych 

z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, jak poniżej:  

L.p  Program- jego cel i zadania  Jednostka  
organizacyjna  

realizująca  
program  

Okres  
realizacji  
programu  

Łączne  
nakłady  
finansowe  

Wysokość wydatków w roku 2012  

środki  

budżetu  
Gminy  

środki  

z budżetu  
państwa  

środki  
z EFRR  

1  2  3  4  5  6   7  8  

1.  Odnowa i rozwój wsi  

„Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej i odnowa miejscowości 

Trzebunia”  

Oś 3 „Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”  

PROW 2007-2013  

UG  2011-2012  820 000,00  320 000,00  0,00  500 000,00  

2.  Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez Ośrodki 

Pomocy Społecznej „Szansa dla 

aktywnych” Działanie 7.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej 

integracji POKL  

GOPS Pcim  2010-2012  496 106,00  25 172,54  1 855,96  162 901,70  

3.  Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach 

„Mistrzostwa matematyki”  

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich 

POKL  

ZOS  2011-2012  46 842,25  0,00  5 236,12  29 671,34  

4.  Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach „Dwa 

narody – wspólna historia”  

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich 

POKL  

ZOS  2012  40 380,00  0,00  6 057,00  34 323,00  

5.  Rozbudowa infrastruktury 

społecznej na terenie gminy Pcim  

Działanie 6.2 Infrastruktura 

społeczna, w tym edukacyjna 

i sportowa Małopolskiego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego  

UG  2009-2012  1 185 125,20  179 100,00  397 005,00  20 895,00  

6.  Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach 

„Aktywni razem!”  

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich 

POKL  

ZOS  2012  49 299,00  0,00  7 394,85  41 904,15  
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5. § 4 pkt. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:  

"Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.359.350,34 zł oraz łączoną kwotę rozchodów 

budżetu w wysokości 2.349 437,32 zł, w specyfikacji jak poniżej:  

  

Lp.  NAZWA  PLAN 2011  

1  Dochody ogółem  31 226 410,37  

A  Dochody bieżące  28 426 093,34  

B  Dochody majątkowe  2 800 317,03  

2  Wydatki ogółem  31 236 323,39  

A  Wydatki bieżące  27 978 337,87  

B  Wydatki majątkowe  3 257 985,52  

3  Wynik (nadwyżka/deficyt)  -9 913,02  

A  Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne środki)  1 087 105,81  

4  Przychody budżetu  2 359 350,34  

 z czego:     

 - kredyty  

- pożyczki  

- spłata udzielonych pożyczek  

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

1 200 000,00  

500 000,00  

20 000,00  

 

639 350,34  

5  Rozchody budżetu  2 349 437,32  

 z czego:     

 - spłata rat z zaciągniętych kredytów  1 834 213,32  

 - spłata rat z zaciągniętych pożyczek  515 224,00  

   

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi 

przepisami dla aktów prawa miejscowego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pcim  

Małgorzata Węgrecka 
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Uzasadnienie  

1. Dochody :  

1) Zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.538,39 zł, środki 

przekazane w ramach programu rządowego pn.”Program wsparcia budownictwa socjalnego”.  

2) Zmniejsza się dochody w Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 126.580,00 zł w tym dochody bieżące 

zwiększa się w następujących paragrafach: § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

o kotwę 1.600 zł, § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 
20.820 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000 zł na zadanie Rozbudowa infrastruktury 

społecznej na terenie Gminy Pcim.  

3) Zwiększa się dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 49.340,66 zł 

na postawie umów o dofinansowanie zadań pn.”Aktywni razem!” i „Mistrzostwa matematyki” Realizowanych 

przez Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu.  

4) Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.800 zł 

– tytułem zwrotu za uszkodzone mienie (słup oświetlenia ulicznego).  

 
2. Wydatki:  

1) Zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 24.200,27 zł, w tym: wydatki bieżące 

zwiększa się o 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z łataniem dziur i sprzątaniem  

po zimie, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 74.200,27 zł – zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

i odnowa miejscowości Pcim.  

2) Zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.538,39 zł z przeznaczeniem  

na remont pomieszczeń mieszczących się w Ośrodku Zdrowia w Trzebuni.  

3) Zwiększa się wydatki w dz. 801 – świata i wychowanie o kwotę 9.420 zł z przeznaczeniem na wydatki 

związane z realizacją statutowych zadań,  
4) Zwiększa się wydatki w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 59.316,93 zł 

z przeznaczeniem na zadanie „Mistrzostwa matematyki” – 277,71 zł, „Aktywni razem!” – 49.299 zł, „Szansa 

dla aktywnych” – 9.740,22 zł.  

5) Zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki 

o kwotę 14.800 zł, w tym: z przeznaczeniem na przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych 

zadań 11.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o kwotę 3.000 zł – budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków w Pcimiu.  

6) Zmniejsza się wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 150.000 zł – budowa boiska sportowego Pcim 

Sucha  

 

3. Rozchody:  
Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 15.224 zł na spłatę pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – warunkiem umorzenia pożyczki w kwocie 136.920 zł jest spłata  

w/w kwoty.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pcim  

Małgorzata Węgrecka 
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