
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/191/2013 
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013 

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

jednolity Dz. U. z 2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Biały Dunajec 

uchwala co następuje:  

§ 1. W budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013 przyjętym uchwałą nr XXVII/160/2012 Rady Gminy 

Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 6.567,46 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów 

budżetu Gminy Biały Dunajec zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 6.567,46 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków 

budżetu Gminy Biały Dunajec zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 675.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

4) Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę: 675.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

5) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego 

zarządzenia.  

6) Dokonuje się przeniesień w planie dochodów związanych z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem 

nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Budżet Gminy po dokonaniu zmian określonych w § 1 wynosi:  

1) dochody budżetu w łącznej kwocie: 21.549.342,69 zł, w tym na:  

a) dochody bieżące: 18.753.121,97 zł  

b) dochody majątkowe: 2.796.220,72 zł 

2) wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie: 18.606.145,31 zł, w tym na:  

a) wydatki jednostek budżetowych : 13.761.508,85 zł, w tym na:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.054.400,26 zł  

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.707.108,59 zł 

b) dotacje na zadania bieżące : 953.417,46 zł,  

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.543.232,00 zł  
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d) 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: 671,00 zł  

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biały Dunajec, przypadające do spłaty 

w roku 2013: 48.316,00 zł  

f) obsługę długu publicznego: 299.000,00 zł. 

3) wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie: 2.943.197,38 zł, w tym na:  

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2.943.197,38 zł. 

2. Różnica między dochodami a wydatkami (wynik budżetu) wynosi : 0,00 zł.  

3. Przychody po zmianach wynoszą: 1.201.530,00 zł.  

4. Rozchody po zmianach wynoszą: 1.201.530,00 zł. 

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2013 przyjętej uchwałą nr XXVII/160/2012 Rady 

Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 

2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.201.530,00 zł i upoważnia się 

Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w wyżej wymienionej 

wysokości.”  

2) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok ustala się limit do zaciągania 

w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie 

w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000,00 złotych.” 

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2013 przyjętej uchwałą nr XXVII/160/2012 Rady 

Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku § 8 otrzymuje brzmienie: „W zakresie wykonania budżetu 

na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy Biały Dunajec do:  

- zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000,00 zł;  

- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;  

- udzielania pożyczek, spłacanych w ciągu roku budżetowego do kwoty: 50.000,00 zł.” 

§ 5. Uchyla się §9 z uchwały budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2013 przyjętej uchwałą  

nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biały Dunajec.  

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

Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Biały Dunajec.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Andrzej Styczeń 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 5031



Załącznik Nr 1   
do Uchwały Nr XXXIII/191/2013  

Rady Gminy Biały Dunajec  

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BIAŁY DUNAJEC NA ROK 2012  
 

DOCHODY 

      

    

zmniejszenia zwiększenia lp. dz. rozdz. treść 

      

1 600  Transport i łączność 0,00 5 050,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 0,00 5 050,00 

   w tym:   

   dochody bieżące 0,00 5 050,00 

   wpływy z różnych dochodów  0,00  5 050,00 

      

      

2 852  Pomoc społeczna 0,00 1 517,46 

  

85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego 0,00 746,20 

   w tym:   

   dochody bieżące 0,00 746,20 

   wpływy z różnych dochodów  0,00  746,20 

      

  85216 Zasiłki stałe 0,00 771,26 

   w tym:   

   dochody bieżące 0,00 771,26 

   wpływy z różnych dochodów  0,00  771,26 

      

3 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 528 353,64 528 353,64 

  90002 Gospodarka odpadami 528 353,64 528 353,64 

   w tym:   

   dochody bieżące 528 353,64 528 353,64 

   wpływy z usług  528 353,64  

   

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

 528 353,64 

      

   razem 528 353,64 534 921,10 

      

    saldo zmian 6 567,46 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Andrzej Styczeń 
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Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr XXXIII/191/2013  

Rady Gminy Biały Dunajec  

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

WYDATKI  
 

lp. dz.  rozdz. treść  zmniejszenia zwiększenia 

                

1  600   Transport i łączność  80 000,00 5 050,00 

      60016 Drogi publiczne gminne  80 000,00 5 050,00 

        w tym:      

        wydatki bieżące  0,00 5 050,00 

        w tym:      

        wydatki bieżące jednostek budżetowych  0,00 5 050,00 

         w tym:      

         

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  0,00 5 050,00 

         wydatki majątkowe  80 000,00 0,00 

         w tym:      

         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  80 000,00 0,00 

                

2  750   Administracja publiczna  10 623,19 10 623,19 

      75011 Urzędy wojewódzkie  5 923,19 0,00 

        w tym:      

        wydatki bieżące  5 923,19 0,00 

        w tym:      

        wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 923,19 0,00 

         w tym:      

         - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5 923,19 0,00 

              

      75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  4 700,00 10 623,19 

        w tym:      

        wydatki bieżące  0,00 5 923,19 

        w tym:      

        wydatki bieżące jednostek budżetowych  0,00 5 923,19 

         w tym:      

         - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  0,00 5 923,19 

         wydatki majątkowe  4 700,00 4 700,00 

         w tym:      

         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  0,00 4 700,00 

         wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  4 700,00 0,00 

3  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  0,00 97 404,38 

     75412 Ochotnicze straże pożarne  0,00 97 404,38 

       w tym:      
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       wydatki majątkowe  0,00 97 404,38 

       w tym:      

        wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  0,00 97 404,38 

               

4  801   Oświata i wychowanie  17 404,38 0,00 

      80101 Szkoły podstawowe  17 404,38 0,00 

        w tym:      

        wydatki majątkowe  17 404,38 0,00 

        w tym:      

        wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  17 404,38 0,00 

               

5  851   Ochrona zdrowia  1 893,00 1 893,00 

      85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  1 893,00 1 893,00 

        w tym:      

        wydatki bieżące  1 893,00 1 893,00 

        w tym:      

        wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 893,00 1 893,00 

        w tym:      

        - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 893,00 0,00 

         

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych    1 893,00 

6  852   Pomoc społeczna  1 660,62 2 507,08 

     85202 Domy pomocy społecznej  802,00 0,00 

       w tym:      

       wydatki bieżące  802,00 0,00 

       w tym:      

        wydatki bieżące jednostek budżetowych  802,00 0,00 

        w tym:      

     

   

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  802,00 0,00 

              

      

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

858,62 1 735,82 

        w tym:      

        wydatki bieżące  858,62 1 735,82 

        w tym:      

        wydatki bieżące jednostek budżetowych  858,62 989,62 

        w tym:      

        - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  858,62 858,62 

        

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  0,00 131,00 

         wydatki na dotacje na zadania bieżące  0,00 746,20 

                

      85216 Zasiłki stałe  0,00 771,26 
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        w tym:      

        wydatki bieżące  0,00 771,26 

        w tym:      

        wydatki na dotacje na zadania bieżące  0,00 771,26 

                

7  853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  0,00 671,00 

      85395 Pozostała działalność  0,00 671,00 

        w tym:      

        wydatki bieżące  0,00 671,00 

        w tym:      

        

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  

0,00 671,00 

                

         razem 111 581,19  118 148,65  

                  

            saldo zmian 6 567,46  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Andrzej Styczeń 
 

Załącznik Nr 3   
do Uchwały Nr XXXIII/191/2013  

Rady Gminy Biały Dunajec  

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY DUNAJEC 
W 2013 ROKU  

 

lp. TREŚĆ zmniejszenia zwiększenia 

    

1 Przychody 526 530,00 1 201 530,00 

 w tym:   

 

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym (§952) 526 530,00  0,00 

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów 

wartościowych(obligacje) (§931) 0,00  1 201 530,00 

      

2 Rozchody 0,00 675 000,00 

 w tym:   

 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) 0,00  675 000,00 
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PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY DUNAJEC W 2013 ROKU  
PO DOTYCHCZASOWYCH ZMIANACH 

      

lp. TREŚĆ  

1 Przychody  1 201 530,00 

 w tym:   

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów 

wartościowych(obligacje) (§931)  1 201 530,00 

2 Rozchody  1 201 530,00 

 w tym:   

 

- spłaty orzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów (§992)  1 201 530,00 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Andrzej Styczeń 
 

Załącznik Nr 4   
do Uchwały Nr XXXIII/191/2013  

Rady Gminy Biały Dunajec  

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

Zmiany w planie finansowym wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013  

 

WYDATKI  

 

lp.  dz.  rozdz. treść  zmniejszenia zwiększenia 

              

1  852   Pomoc społeczna  858,62 858,62 

      

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

858,62 858,62 

        w tym:      

        wydatki bieżące  858,62 858,62 

        w tym:      

        wydatki bieżące jednostek budżetowych  858,62 858,62 

         w tym:      

         - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  858,62 858,62 

                  

         razem 858,62  858,62  

                  

            saldo zmian 0,00  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Andrzej Styczeń 
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Załącznik Nr 5   
do Uchwały Nr XXXIII/191/2013  

Rady Gminy Biały Dunajec  

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2013 roku  
 

DOCHODY  

 

lp. dz.  rozdz. treść  zmniejszenia zwiększenia 

              

1  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  528 353,64 528 353,64 

      90002 Gospodarka odpadami  528 353,64 528 353,64 

        w tym:      

        dochody bieżące  528 353,64 528 353,64 

         wpływy z usług  528 353,64   

         

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

  528 353,64 

                  

         razem 528 353,64  528 353,64  

                  

            saldo zmian 0,00  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Andrzej Styczeń 
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