
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/267/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

z dnia 20 marca 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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)Rada Miejska w Makowie 

Podhalańskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2013 r. o kwotę: 3.355.122,00 zł. w tym:  

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 345.122,00 zł.  

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.010.000,00 zł.  

Plan dochodów po zmianach wynosi 41.341.978,00 zł. jak poniżej:  

Dział Rozdział § Źródło dochodów 
Kwota 

zwiększeń 

600   Transport i łączność  3.300.000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  3.300.000,00 

   W tym dochody bieżące:  290.000,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin/związków gmin/  

290.000,00 

   W tym dochody majątkowe:  3.010.000,00 

  6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/  

3.010.000,00 

758   Różne rozliczenia  55.122,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  55.122,00 

   W tym dochody bieżące;  55.122,00 

  2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa  55.122,00 

Ogółem    3.355.122,00 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 38.331.978,00 zł.  

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.010.000,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 3.355.122,00 zł.  

Plan wydatków po zmianach wynosi 40.641.978,00 zł.  

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 317.122,00 zł  

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 34.454.931,00 zł. w tym;  
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a) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 252.000,00 zł. Plan 

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 9.262.856,00 zł. 

b) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.122,00 zł.  

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 15.109.143,00 zł. 

c) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł  

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące po zmianach wynosi 2.752.860,00 zł. 

2) zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 3.038.000,00 zł w tym;  

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.038.000,00 zł. Plan wydatków na inwestycje po 

zmianach wynosi 6.187.047,00 zł. jak poniżej:  

Dział Rozdział Treść 
Kwota 

zwiększeń 
Kwota 

zmniejszeń 

600  Transport i łączność 3.400.000,00  138,000,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  100.000,00   

  Wydatki majątkowe - budowa chodnika w Juszczynie 100.000 zł  100.000,00   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych 100.000    

 60016 Drogi publiczne gminne   138.000,00 

  Wydatki bieżące   38.000,00 

  W tym: 1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych 38.000 zł.  

 38.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 38.000    

  Wydatki majątkowe- budowa parkingu w Juszczynie 100.000 zł   100.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych 100.000    

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  3.300.000,00   

  Wydatki bieżące  290.000,00   

  W tym;1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych 290.000 zł.  

290.000,00   

  4270 Zakup usług remontowych 290.000    

  Wydatki majątkowe- zabezpieczenie osuwiska w Makowie Podh. z drogą  

ul. Moniuszki 3.010.000 zł  

3.010.000,00   

  6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 3.010.000    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  10.000,00   

 75412 Ochotnicze straże pożarne  10.000,00   

  Wydatki bieżące  10.000,00   

  2.dotacje na zadania bieżące 10.000 zł- OSP Juszczyn Centrum 10.000 zł.  10.000,00   

  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000  

  

801  Oświata i wychowanie  55.122,00   

 80101 Szkoły podstawowe  55.122,00   

  Wydatki bieżące  55.122,00   

  W tym;1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych a. wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 55.122 zł  

55.122,00   

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.122    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  28.000,00   

 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg  28.000,00   

  Wydatki majątkowe- projekt oświetlenia ulicznego Kojszówka 6.000zł.- projekt 

oświetlenia ulicznego Maków Dolny 10.000 zł.- projekt oświetlenia ulicznego 

Białka 6.000 zł- projekt oświetlenia ulicznego Grzechynia 6.000 zł.  

28.000,00   

  6050 Wydatki inwestycyjne j.b. 28.000    

Ogółem   3.493.122,00  138.000,00 

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2013 rok jak zał. Nr 1 do nin. uchwały  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Bania 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXVI/267/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 

z dnia 20 marca 2013 roku 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Bania 
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