
UCHWAŁA NR VIII/53/2015
RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy 
Krościenko n.D uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 95.736 złotych, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45.896 złotych,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 49.840 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 95.736 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 45.896 złotych, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 41.184 złotych, w tym:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.800 złotych,

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją zdań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 34.384 
złotych

2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.712 złotych,

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 49.840 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne o kwotę 49.840 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie wynoszą 19.424.667,40 złotych, w tym:

1) dochody bieżące: 18.356.262,40.złotych, w tym:

a) 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 w wysokości 169.550 złotych.

2) dochody majątkowe: 1.068.405 złotych, w tym:

a) 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 w wysokości 817.865 złotych.
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2. wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie wynoszą 19.896.115,40 złotych

3. wydatki bieżące na łączną kwotę wynoszą 17.378.365,40 złotych, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą w kwocie łącznej 13.201.669,62 złotych, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.053.210 złotych,

a) wydatki związane z realizacją zdań statutowych jednostek budżetowych

– 4.148.459,62 złotych

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 877.548 złotych,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.618.740,78 złotych,

4) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Krościenko n.D, przypadające do spłaty w roku 2015 – 
w kwocie łącznej 170.407 złotych,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 510.000 złotych,

4. wydatki majątkowe na łączną kwotę wynoszą 2.517.750 złotych, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.517.750 złotych, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 
1.035.000 złotych

5. przychody budżetu w kwocie łącznej wynoszą 1.071.448 złotych w tym :

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.071.448 złotych.

6. rozchody budżetu wynoszą 600.000 złotych

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 
2015 w łącznej kwocie 4.212 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na 
łączną kwotę 10.000.złotych,

2) zmniejszenie dotacji dla niepublicznego Gimnazjum w Krościenku w wysokości 5.788 złotych.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na 
podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem

Tomasz Gabryś
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/53/2015 
Rady Gminy Krościenko n.D
z dnia 21.05.2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015

w  złotych

Dział Rozdział* § Źródło dochodów Zmniejszenie Zwiększenie

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 49840
w tym

dochody majątkowe 49840

6610

dotacje celowe otrzymane z gminy na  inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane  na  podstawie
porozumień ( umów) między jednostakami  samorządu
terytorialnego

49840

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45896
w tym

dochody bieżące 45896

0970 wpływy z różnych dochodów 39400

2700
środki na  dofinansowanie  własnych zadań bieżących
gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6496

Dochody ogółem budżetu 95736

w tym

dochody bieżące 45896

dochody majątkowe 49840
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Załącznik Nr 2
                               do Uchwały Nr VIII/53/2015 

  Rady Gminy Krościenko n.D
z dnia 21.05.2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015.
w złotych

Dział Rozdz. Treść Zmniejszenie Zwiększenie

O10 ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 99 840

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000
w tym

wydatki majątkowe 50 000
w  tym
inwestycje 50 000
w  tym

budowa sieci kanalizacyjnej 50 000

01095 Pozostała działalnośc 49 840
w tym

wydatki majątkowe 49 840
w  tym
inwestycje 49 840
w  tym

drogi dojazdowe do pól 49 840

750 ADMINISTRACJA   PUBLICZNA 50000
75023 Urzędy gmin 50000

w tym

wydatki majątkowe 50000

w  tym
inwestycje 50000

w  tym
przebudowa urzędu 50000

801 OŚWIATA  I   WYCHOWANIE 5788 5 788
80104 Przedszkola 5788

w tym

wydatki bieżące 5788
w  tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 788
w  tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 5788

80110 Gimnazja 5788
w tym

wydatki bieżące 5788
w  tym
wydatki na dotacje na zadania bieżące 5788
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851 OCHRONA   ZDROWIA 10 000 10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 10 000

w tym

wydatki bieżące 10 000 10 000
w  tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000
w  tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 10000

wydatki na dotacje na zadania bieżące 10000

852 POMOC SPOŁECZNA 500
85219 Ośrodki pomocy społecznej 500

w tym

wydatki bieżące 500
w  tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 500
w  tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 500

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46396

85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 36500
w tym

wydatki bieżące 36500
w  tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 000
w  tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6  800

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 29200

wydatki na dotacje na zadania bieżące 500

85495 Pozostała działalność 9896
w tym

wydatki bieżące 9 896
w  tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 896
w  tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 9896
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Razem 66 288,00 162 024,00
w tym

wydatki bieżące 16288 62184

w  tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 500 51 684
w  tym

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 6  800

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 10 500 44 884

wydatki na dotacje na zadania bieżące 5788 10500

wydatki majątkowe 50 000 99 840

w  tym
inwestycje i zakupy inwestycjne 50 000 99 840
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Krościenko n.D
z dnia 21.05.2015 r.

Zmiany w planowanych dotacjaach udzielanych z budżetu Gminy Krościenko n.D
w roku 2015.

w złotych

zmniejszenie zwiększenie

Dział Rozdział Nazwa
Rodzaj dotacji z

budżetu

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5788
80110 Gimnazja 5788

dotacje celowe z budżetu
dla jednostki  systemu
oświaty prowadzonej
przez osobę fizyczną 5788

851 OCHRONA ZDROWIA 10000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10000

dotacje celowe z
budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom

10000

854
EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 500

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dla dzieci i

młodzieży szkolnej a także
szkoleniamłodzieży 500

dotacje celowe
przekazane dla powiatu
na zadania bieżące
realizowane na
podstawie porozumień
( umów) między jst

500

5788 10500
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/53/2015 
Rady Gminy Krościenko n.D
z dnia 21.05.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2015 roku

w złotych

Dział Rozdział Treść Dotacje 
ogółem

Wydatki 
ogółem 
(6+8)

z tego:

Wydatki 
bieżące 

w tym:
Wydatki 
majątkowe

Dotacje na
zadania
bieżące

1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNCTWO I ŁOWIECTWO 49840 49840 49 840
01095 Pozostała działalność 49840 49840 49 840

Ogółem 49840 49840 49 840
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