
 

 

UCHWAŁA NR XXII/181/13 

RADY GMINY KOŚCIELISKO 

z dnia 19 marca 2013 roku 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2013 

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

Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala co 

następuje:  

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2013 o kwotę 1.113.793 zł, w tym:  

a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69.661 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały  

b) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.183.454 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2013 o kwotę 223.042 zł, w tym:  

a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 223.768 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały  

b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 446.810 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały. 

3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 

890.751 zł i ustala się ją w kwocie 821.966.  

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 690.751 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 

200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2013 przedstawia się następująco:  

1. Dochody budżetowe: 28.682.510,00 zł w tym:  

1) dochody bieżące: 22.877.441,00 zł  

2) dochody majątkowe: 5.805.069,00 zł 

2. Wydatki budżetowe: 27.860.544,00 zł w tym:  

1) wydatki bieżące: 20.881.714 ,00 zł W tym:  

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 15.311.831 zł, z czego:  

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.079.819 zł  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.232.012 zł, 

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.261.903 zł  

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.429.378 zł  
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d) wydatki bieżące 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 w łącznej kwocie 246.436 zł;  

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do 

spłaty w roku 2013 – w kwocie łącznej 178.641,00 zł;  

f) wydatki na obsługę długu publicznego 453.525,00 zł. 

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.978.830,00 zł, w tym:  

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.978.830 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

wiązanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.663.259 zł; 

3. Nadwyżka budżetu 821.966 zł  

4. Przychody budżetu 2.690.751 zł  

5. Rozchody budżetu 3.512.717 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko  

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

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Krupa
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXII/181/13 

Rady Gminy Kościelisko 

z dnia 19 marca 2013 roku 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Krupa 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXII/181/13 

Rady Gminy Kościelisko 

z dnia 19 marca 2013 roku 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Krupa 
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Załącznik Nr 2a 
do Uchwały Nr XXII/181/13 

Rady Gminy Kościelisko 

z dnia 19 marca 2013 roku 
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Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXII/181/13 

Rady Gminy Kościelisko 

z dnia 19 marca 2013 roku 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Krupa 
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