
UCHWAŁA NR XXVI/247/2013
RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 
grudnia 2012 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. 
U. Nr 142/01 poz.1591 z późn. zmianami/ 

RADA GMINY PORĄBKA 
uchwala , co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 
240.158,29 – jak w załączniku nr 1.  

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 
240.158,29 – jak w załączniku nr 2 . 

3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy – jak w załączniku nr 3.  

4. Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. o nazwie „Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu 
środków europejskich” otrzymuje brzmienie – jak w załączniku nr 4.  

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:   

I. DOCHODY  
w tym:  
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.059.445,00 

39.994.616,90  

II.WYDATKI  
w tym:  
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.059.445,00 

41.587.967,90  

III. PRZYCHODY BUDŻETU  
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.000.000,00 

3.000.000,00  

IV. ROZCHODY BUDŻETU  
- spłata zaciągniętych pożyczek 
- spłata zaciągniętych kredytów 

6.649,00 
1.400.000,00 

1.406.649,00  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 3300



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

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wawak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/247/2013 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 27 marca 2013 r. 

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. 

 
DOCHODY zwiększa się o kwotę 240.158,29 

 

 
Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
zwiększa się dochody bieżące 
zwiększa się wpływy z usług 

195.000,00 
195.000,00 
195.000,00 

 Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... 
zwiększa się dochody bieżące 
zwiększa się podatek od nieruchomości 
zwiększa się podatek dochodowy od osób fizycznych 
zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych 

 163.018,29 

163.018,29 
52.000,00 
90.018,29 
21.000,00 

 Zmniejsza się Dz. 758 Różne rozliczenia 
zmniejsza się dochody bieżące 
zmniejsza się subwencję ogólną /część oświatowa/ 

 167.848,00 
167.848,00 
167.848,00 

 Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie 
zwiększa się dochody bieżące 
zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach płatności w zakresie budżetu 
środków europejskich 
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące realizowane w ramach 
programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych i budżetu 
środków europejskich 

 49.988,00 
49.988,00 

42.489,80 

7.498,20 

 W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
w dochodach bieżących 
zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 
odrębnych ustaw 
zmniejsza się wpływy z różnych opłat 

850.000,00 
850.000,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/247/2013 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 27 marca 2013 r. 

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. 

 

 
WYDATKI zwiększa się o kwotę 240.158,29 

 

 

 
Zmniejsza się Dz. 600 Transport i łączność 
zwiększa się rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 
zwiększa się wydatki majątkowe 
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w tym na: 
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 j.s.t. 
zmniejsza się rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 
zmniejsza się wydatki bieżące 
zmniejsza się w ydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

 17.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

1.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 

18.000,00

Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 
zwiększa się wydatki bieżące 
zwiększa się wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

 205.000,00 
205.000,00 
205.000,00 
205.000,00 

205.000,00
Zwiększa się Dz. 710 Działalność usługowa 
zwiększa się rozdz. 71035 cmentarze 
zwiększa się wydatki bieżące 
wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

 5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

5.000,00
Zwiększa się Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
zwiększa się rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 
zwiększa się wydatki bieżące 
zwiększa się w ydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
zwiększa się wydatki majątkowe 
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 28.000,00 
28.000,00 
8.000,00 
8.000,00 

8.000,00 
20.000,00 
20.000,00 

Zmniejsza się Dz. 801 Oświata i wychowanie 
zmniejsza się rozdz. 80101 szkoły podstawowe 

89.746,24 
25.328,24 
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zmniejsza się wydatki bieżące 
zmniejsza się w ydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

zwiększa się 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 j.s.t. 
zwiększa się dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji/ 

zmniejsza się rozdz. 80104 przedszkola 
zmniejsza się wydatki bieżące 
wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

zmniejsza się rozdz. 80110 gimnazja 
zmniejsza się wydatki bieżące 
wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

zmniejsza się rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół 
zmniejsza się wydatki bieżące 
wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

zmniejsza się rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 
zmniejsza się wydatki bieżące 
wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

zwiększa się rozdz. 80144 inne formy kształcenia 
zwiększa się wydatki bieżące 
zwiększa się 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 j.s.t. 

zmniejsza się rozdz. 80148 stołówki szkolne 
zmniejsza się wydatki bieżące 
wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Zwiększa się Dz. 851 Ochrona zdrowia 
w rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii 
w wydatkach bieżących 
zwiększa się wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

zmniejsza się dotacje na zadania bieżące 

25.328,24 
48.442,00 

15.000,00 
33.442,00 

7.170,41 
15.943,35 

16.711,00 
16.711,00 
16.711,00 

4.500,00 
12.211,00 

68.700,00 
68.700,00 
68.700,00 

18.447,00 
50.253,00 

1.437,00 
1.437,00 
1.437,00 

1.437,00 

6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 

6.000,00 

49.988,00 
49.988,00 

49.988,00 

21.558,00 
21.558,00 
21.558,00 

21.558,00 

11.904,53 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 
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zwiększa się rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 
zwiększa się wydatki bieżące 
wydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

Zwiększa się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
zwiększa się rozdz.90015 oświetlenie ulic 
zwiększa się wydatki majątkowe 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Zwiększa się Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
zwiększa się rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury 
zwiększa się wydatki bieżące 
dotacje udzielone 
w tym: dla jednostek sektora f. publ 

zwiększa się rozdz. 92195 pozostała działalność 
zwiększa się wydatki majątkowe 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w tym na: 
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 j.s.t. 

Zwiększa się Dz. 926 Kultura fizyczna 
zwiększa się rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 
zwiększa się wydatki bieżące 
zmniejsza się w ydatki jednostek budżetowych 
w tym na: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

zwiększa się dotacje udzielone 
w tym: dla jednostek spoza sektora f. publ 

11.904,53 
11.904,53 
11.904.53 

11.904,53 

41.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
41.000,00 

55.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 

30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 

30.000,00 

1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
9.000,00 

9.000,00 

10.000,00 
10.000,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/247/2013 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 27 marca 2013 r. 

ZMIANA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY 

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Zwiększa się ogółem o kwotę 
w tym: 

25.000,00 

Dz. rozdz. wyszczególnienie kwota 

 921 92109 domy i ośrodki kultury zwiększa się 
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 

 25.000,00 

II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Zwiększa się ogółem o kwotę 
w tym: 

7.500,00 

Dz. rozdz. wyszczególnienie kwota 

 851 

926 

85153 zwalczanie narkomanii 

92605 zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

zmniejsza się 
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 

zwiększa się 
dotacje celowe dla stowarzyszeń /sport 
kwalifikowany/ 

2.500,00 

10.000,00 

ZMIANA KWOTY ZWROTU DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE 
Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 

Zwiększa się ogółem o kwotę 
w tym: 

15.943,35 

 
Dz. rozdz. wyszczególnienie kwota 

 801 80101 szkoły podstawowe zwrot dotacji /Indywidualizacja nauczania/  15.943,35 
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Porąbka 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW 
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH , FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I 

W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

lp Projekt Klasyfikacja budżetowa

Wydatki w okresie realizacji 
projektu.

(całkowita wartość realizacji 
projektu)

w tym

dział rozdział paragraf Własne
Środki z budżetu 

UE

1 Wydatki 
bieżące: 852 85295 1.015.784,67 153.160,59 862.624,08

2008 90.183,27 13.794,09 76.389,18

2009 224.118,55 33.617,81 190.500,74

2010 178.643,31 26.796,44 151.846,87

2011 134.659,32 20.198,90 114.460,42

2012 192.657,65 29.384,29 163.273,36

2013 195.522,57 29.369,06 166.153,51

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki

Promocja integracji społecznej

Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji

Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej
Aktywizacja zawodowa i 

społeczna szansą na lepsze 
życie

2 Wydatki 
majątkowe 600 60014 1 108 916,31 632 088,61 475 827,70

2012 651 422,85 317 667,49 333 755,36

2013 457 493,46 314 421,12 142 072,34

Program

Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”

Priorytet -

Działanie 4.1 Rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa 
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z wyłączeniem realizacji 
operacji polegających na 

funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz 

nabywaniu umiejętności 
i aktywizacji lokalnych 

społeczności

Tytuł

Wzmocnienie 
konkurencyjności Gminy 
Porąbka poprzez budowę 

chodnika Porąbka Centrum 
– Wielka Puszcza

3 Wydatki 
bieżące 801 80101 160 842,45 24.126,37 136.716,08

2012 146 487,45 21.973,12 124.514,33

2013 14 355,00 2.153,25 12.201,75

Program:
Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki

Priorytet:
IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty

Poddziałanie: 

9.1.2. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie 

różnic w jakości usług 
edukacyjnych

Tytuł
Szkoły gminy Porąbka – 

indywidualizacja nauczania

4 Wydatki 
bieżące 

801 80101 71.626,00 10.743,90 60.882,10

2012 28.442,59 4.266,39 24.176,20

2013 43.183,41 6.477,51 36.705,90

Program:

Program Współpracy 
Transgranicznej 2007-2013 

Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska, 

mikroprojekty

Priorytet: Oś 3: Wspieranie współpracy 
społeczności lokalnych

Działanie: 3.3. Fundusz Mikroprojektów
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Tytuł: Młody ekolog w działaniu

5
Wydatki 
bieżące, 
majątkowe  

700 70005
198.242,85 91.506,19 106.736,66

2012 1.682,85 252,42 1.430,43

2013 196.560,00 91.253,77 105.306,23

Program:

Program Współpracy 
Transgranicznej 2007-2013 

Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska, 

mikroprojekty

Priorytet: Oś 3: Wspieranie współpracy 
społeczności lokalnych

Działanie: 3.3. Fundusz Mikroprojektów

Tytuł:

Stworzenie miejsca do 
odpoczynku i kultywowania 

polsko-czeskich tradycji 
regionalnych

6 Wydatki 
majątkowe 600 60014 420.766,59 206.120,67 214.645,92

2012 62.166,97 62.166,97 -

2013 358.599,62 143.953,70 214.645,92

Program:

Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”

Priorytet: -

Działanie:

4.1 Rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa 
z wyłączeniem realizacji 
operacji polegających na 

funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz 

nabywaniu umiejętności 
i aktywizacji lokalnych 

społeczności

Tytuł:

Poprawa jakości życia 
i wzrost atrakcyjności Gminy 

Porąbka poprzez budowę 
chodnika w Kobiernicach 

7 Wydatki 
majątkowe 921 92195 426.357,76 246.737,41 179.620,35

2012 99.222,60 99.222,60 -

2013 327.135,16 147.514,81 179.620,35

Program: Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich
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Priorytet: -

Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju

Tytuł: Remont Domu Kultury 
w Czańcu

8 Wydatki 
bieżące: 801 80144 49.988,00 7.498,20 42.489,80

2013 49.988,00 7.498,20 42.489,80

Program:
Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach

Działanie:
9.5. Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

Tytuł: Młodzieżowa Akademia 
Języka Angielskiego 
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