
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/158/2013 
RADY GMINY SZAFLARY 

z dnia 25 marca 2013 roku 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2011 r. 

Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. W budżecie Gminy Szaflary na 2013 rok:  

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 76.704 zł, w tym:  

a) dochody bieżące 76.704 zł,  

- jak poniżej:  

Lp. Dział Źródło dochodów 
Wysokość 

w zł 

1 2 3 4 

1. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

62.635 

  w tym: dochody bieżące  62.635 

  - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) 32.635 

  - podatek od nieruchomości (§ 0310) 30.000 

2. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14.069 

  w tym: dochody bieżące:  14.069 

  - 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) 

13.827 

  - 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) 

242 

  RAZEM 76.704 

w tym:  

- dochody bieżące zł 76.704 

w tym: ze środków funduszy pomocowych zł 14.069 

- dochody majątkowe  

w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł  

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 170.359 zł, w tym:  

a) dochody bieżące 170.359 zł,  
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- jak poniżej:  

Lp. Dział Źródło dochodów Wysokość w zł 

1 2 3 4 

1. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 170.359 

  w tym: dochody bieżące:  170.359 

  -subwencja ogólna  170.359 

  w tym:  

  - część oświatowa (§ 2920) 170.359 

  RAZEM 170.359 

w tym:  

- dochody bieżące zł 170.359 

w tym: ze środków funduszy pomocowych zł  

- dochody majątkowe  

w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł  

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą  26.298.219 zł 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 2.064.069 zł, w tym:  

a) wydatki bieżące 14.069 zł,  

- jak poniżej:  

Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Wysokość w zł 

1 2 3 4 5 

1. 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14.069  
  85395 Pozostała działalność 14.069  
   w tym:  

   a) wydatki bieżące:  14.069  

   4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej  14.069  

   w tym:  

   4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  14.069  

   w tym:  

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12.240  

   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowej  1.829  

   RAZEM wydatki bieżące 14.069 

   w tym:  

   wydatki bieżące 14.069 

   4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE 14.069 

   w tym: wynagrodzenia 12.240 

b) wydatki majątkowe 2.050.000 zł,  

Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Wysokość w zł 

1 2 3 4 5 

1. 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.800.000 

  80104 Pozostała działalność 1.800.000 

   b) wydatki majątkowe  1.800.000 

   w tym:  

   -wydatki na inwestycję (rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Szaflarach) 1.800.000 

 2.  926  KULTURA FIZYCZNA 250.000 

   92601 Obiekty sportowe 250.000 

   b) wydatki majątkowe  250.000 
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   w tym:  

   - wydatki na inwestycje (budowa szatni dla LKS Skalni w Zaskalu) 250.000 

   RAZEM wydatki majątkowe  2.050.000 

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 170.359 zł, w tym:  

a) wydatki bieżące 170.359 zł,  

- jak poniżej:  

Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Wysokość w zł 

1 2 3 4 5 

 1. 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 170.359 

  80101 Szkoły podstawowe 108.359 

   a) wydatki bieżące:  108.359 

   w tym:  

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  108.359 

   w tym:  

   1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  108.359 

  80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20.000 

   a) wydatki bieżące  20.000 

   w tym:  

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  20.000 

   w tym:  

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  20.000 

  80110 Gimnazja 42.000 

   a) wydatki bieżące  42.000 

   w tym:  

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  42.000 

   w tym:  

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  42.000 

   RAZEM wydatki bieżące 170.359 

   A.  wydatki bieżące 170.359 

   1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 170.359 

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 170.359 

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Szaflary jak poniżej:  

Lp. Dział Rozdział Nazwa - treść Zwiększenie Zmniejszenie 

1 2 3 4 5 6 

1. 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50.000 50.000 

  60004 Lokalny transport  50.000 

   a) wydatki bieżące  50.000 

   w tym:   

   1)wydatki bieżące jednostek budżetowych  50.000 

   w tym:   

   1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

50.000 

  60016 Drogi publiczne gminne 50.000  

   b) wydatki majątkowe  50.000  

   w tym:   

   - wydatki na inwestycję  50.000  

   w tym:   
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   - dokumentacja na chodnik ul Orkana w Szaflarach  50.000  

2. 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.500  

  80101 Szkoły podstawowe 27.000  

   b)wydatki majątkowe  27.000  

   w tym:   

   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie studni 

głębinowej i dokumentacji na rozbudowę budynku szkoły w Borze) 

27.000 

 

  80195 Pozostała działalność 3.500  

   a)wydatki bieżące  3.500  

   w tym:   

   1)wydatki bieżące jednostek budżetowych  3.500  

   w tym:   

   1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 

budżetowych  

3.500 

 

3. 852  POMOC SPOŁECZNA 5.000  

  85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej 

5.000 

 

   a) wydatki bieżące:  5.000  

   w tym:   

   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  5.000  

4. 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  35.500 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  27.000 

   a)wydatki bieżące  27.000 

   w tym:   

   1)wydatki bieżące jednostek budżetowych  27.000 

   w tym:   

   1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

27.000 

  92195 Pozostała działalność  8.500 

   a) wydatki bieżące  5.000 

   w tym:   

   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  5.000 

   w tym:   

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

5.000 

   b) wydatki majątkowe  3.500 

   w tym:   

   - wydatki na inwestycję (przygotowanie dokumentacji na budowę 

sceny letniej) 

 

3.500 

   RAZEM 85.500 85.500 

   A.  wydatki bieżące 8.500 82.000 

   1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.500 82.000 

   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 

3.500 

82.000 

   2. dotacje 5.000  

   B. wydatki majątkowe 77.000 3.500 
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§ 4. 1. Zmiany planu wydatków majątkowych przedstawiono poniżej:  

Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Wysokość 
w zł 

1 2 3 4 5 

1. 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ + 50.000 

  60004 Drogi publiczne gminne + 50.000 

   b) wydatki majątkowe  + 50.000 

   w tym:  

   -wydatki na inwestycję ( w tym: dokumentacja na chodnik ul. Orkana w Szaflarach) + 50.000 

2. 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE + 1.827.000  
  80101 Szkoły podstawowe + 27.000 

   b)wydatki majątkowe  + 27.000 

   w tym:  

   - wydatki inwestycyjne (wykonanie studni głębinowej i dokumentacji rozbudowy 

budynku szkoły w Borze) 

+ 27.000 

  80104 Przedszkola + 1.800.000  
   b) wydatki majątkowe  + 1.800.000 

   w tym:  

   - rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Szaflarach  + 1.800.000 

3. 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -3.500 

  92195 Pozostała działalność -3.500 

   b)wydatki majątkowe  -3.500 

   w tym:  

   -wydatki inwestycyjne (przygotowanie dokumentacji na budowę sceny letniej) -3.500 

4.  926  KULTURA FIZYCZNA + 250.000 

   92601 Obiekty sportowe + 250.000 

   b) wydatki majątkowe  + 250.000 

   w tym:  

   - wydatki na inwestycje (budowa szatni dla LKS Skalni w Zaskalu) + 250.000 

   RAZEM wydatki majątkowe + 2.123.500 

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą  28.307.852 zł 

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie wolnych środków, których 

pokrycie planuje się przez zaciągnięcie kredytu.  

1. DOCHODY OGÓŁEM 26.298.219 

2. WYDATKI OGÓŁEM 28.307.852 

3. Wynik (1-2) – deficyt 2.009.633 

4. PRZYCHODY BUDŻETU 1.300.000 

 z czego:  

 - kredyty (§ 952) 2.450.000 

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

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) 
837.365 

5. ROZCHODY BUDŻETU 1.277.732 

 z czego:  

 - spłata rat z zaciągniętych kredytów  1.277.732 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szaflary.  

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

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk 
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