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Poz. 4049
UCHWAŁA NR XXVIII/172/12
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku.
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 późn. zm.), art. 212 ust.1, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 432.655,49 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 17.100,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 415.555,49 zł,
- jak poniżej
Dział

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

150

Przetwórstwo przemysłowe

4 300,00

w tym: dochody bieżące

4 300,00

- dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej (§ 2020)
600

4 300,00

Transport i łączność

415 555,49

w tym:dochody majątkowe:

415 555,49

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 6630)
758

Różne rozliczenia

415 555,49
12 800,00

w tym: dochody bieżące
12 800,00
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- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(zwrot wydatków niewygasających z upływem terminu)

12 800,00

RAZEM DOCHODY

432 655,49

w tym:
a) dochody bieżące

17 100,00

b) wydatki majątkowe

415 555,49

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 538.827,49 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 106.172,00 zł
- jak poniżej:
Dział

Rozdz.

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

150
15095

Przetwórstwo przemysłowe

10 472,00

Pozostała działalność

10 472,00

w tym:
a) wydatki bieżące
600
60013

10 472,00

Transport i łączność

40 000,00

428 355,49

Drogi publiczne wojewódzkie

40 000,00

428 355,49

40 000,00

428 355,49

w tym:
a) wydatki majątkowe
754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000,00

Ochotnicze straże pożarne

100 000,00

w tym:
a) wydatki majątkowe
900
90015

100 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

66 172,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

60 000,00

w tym:

90095

a) wydatki majątkowe

60 000,00

Pozostała działalność

6 172,00

w tym:
a) wydatki bieżące
RAZEM WYDATKI:

6 172,00
106 172,00

538 827,49

6 172,00

10 472,00

100 000,00

528 355,49

w tym:
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
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3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust.1 i 2 obejmują :
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.472,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych;
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.172,00 zł -wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - jak poniżej;
Dział

Rozdz.

1

2

150
15095

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

3

4

Zwiększenia
5

Przetwórstwo przemysłowe

10 472,00

Pozostała działalność

10 472,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 472,00

w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
900
90095

10 472,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 172,00

Pozostała działalność

6 172,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 172,00

w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

6 172,00
RAZEM:

6 172,00

3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 528.355,49 zł w tym wydatków
i zakupy inwestycyjne o kwotę 528.355,49 zł;

10 472,00

na inwestycje

4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł.
- jak poniżej:
Dział Rozdz.
1

Nazwa - Treść

2

600
60013

3

Zmniejszenia Zwiększenia
4

5

Transport i łączność

40 000,00

428 355,49

Drogi publiczne wojewódzkie

40 000,00

428 355,49

wydatki inwestycyjne

40 000,00

428 355,49

- przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją
deszczową od skrzyżowania z droga gminną Biskupice-PacówkiTrąbki nr 560022K do skrzyżowania z droga powiatową TrąbkiNiegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka-Tymowa w m. Trąbki
odc. 040 km 1+376-2+334,50 - str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100str. Prawa

40 000,00

w tym:
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- wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy chodnika dla
pieszych z kanaizacją deszczową i 2-ch zatok przystankowych od
skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki-Niegowić o nr 2019 K do
skrzyżowania z drogą gminną Podryje-Sułów o nr 560025 K przy
drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w miejscowości
Trąbki

754
75412

12 800,00

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka Tymowa w Łazanach (przysiółek Ignacówka)w odcinku 060 w km
1+409,00 - 2 +184,00 (strona lewa), w odcinku 060 w km 1+851,00 1 + 945,50 ( strona prawa) z kanalizacją deszczową w odcinku 060
km 1+ 409,86 - 1+457,77, 1+512,20-2+182,00 (strona lewa)
i przykanalikiem w km 1+920,50-1+943,00 (strona prawa);budowa
zatok autobusowych w odcinku 060 w km 1+792,00 ( strona lewa),
1+895,00 (strona prawa);przebudowa istniejących zjazdów w odcinku
060 w km 1+485,60,1+552,89, 1+615,00, 1 +662,33, 1+671,26,
1+701,55, 1+728,48, 1+754,71, 1+768,44, 1+839,93, 1+876,57,
1+968,86, 2+032,60,2+068,52, 2+0,93,32, 2+117,58,2+177,03(strona
lewa), 1+866,38 (strona prawa) oraz budowa pochyli w ciągu
chodnika w odcinku 060 w km 1+409,01 - 1+447,01,1+547,551605,92, 1+917,06 -2+164,06 (strona lewa). Lokalizacja - działki nr
468,508 w obrębie Łazany w jednostce ewidencyjnej Biskupice

415 555,49

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000,00

Ochotnicze straże pożarne

100 000,00

w tym:

900
90015

dotacja na zadania majątkowe

100 000,00

- Dotacja na modernizację placu i budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sławkowicach

100 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

60 000,00

w tym:
wydatki inwestycyjne

60 000,00

- rozbudowa oświetlenia ulicznego

60 000,00

RAZEM:

100 000,00

528 355,49

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
(z późniejszymi zmianami) wprowadza się zmiany:
1) § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego”;
- jak poniżej:
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Dochody
Dochody
Dział

Rozdz.

Nazwa jednostki przekazującej dotację

Par.

Wyszczególnienie
1

2

3

4

5

Samorząd Województwa
600
60013
6630

Transport i łączność

420 418,91

Drogi publiczne wojewódzkie

420 418,91

Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

420 418,91

Powiat Wielicki
852
85201

2320

Pomoc społeczna

93 600,00

Placówki opiekuńczo wychowawcze

93 600,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami

900
90095
2320

samorządu terytorialnego

93 600,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

Pozostała działalność

10 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

10 000,00
Razem

524 018,91

Wydatki
Dział Rozdz.

1
600

Nazwa - Treść

2

3
Transport i łączność

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki

4
420 418,91
420 418,91

w tym:
wydatki inwestycyjne

420 418,91
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- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka -Tymowa w Łazanach
(przysiółek Ignacówka)w odcinku 060 w km 1+409,00 - 2 +184,00 (strona lewa), w odcinku 060
w km 1+851,00 - 1 + 945,50 ( strona prawa) z kanalizacją deszczową w odcinku 060 km 1+
409,86 - 1+457,77, 1+512,20-2+182,00 (strona lewa) i przykanalikiem w km 1+920,501+943,00 (strona prawa);budowa zatok autobusowych w odcinku 060 w km 1+792,00 ( strona
lewa), 1+895,00 (strona prawa);przebudowa istniejących zjazdów w odcinku 060 w km
1+485,60,1+552,89, 1+615,00, 1 +662,33, 1+671,26, 1+701,55, 1+728,48, 1+754,71, 1+768,44,
1+839,93, 1+876,57, 1+968,86, 2+032,60,2+068,52, 2+0,93,32, 2+117,58,2+177,03(strona
lewa), 1+866,38 (strona prawa) oraz budowa pochyli w ciągu chodnika w odcinku 060 w km
1+409,01 - 1+447,01,1+547,55-1605,92, 1+917,06 -2+164,06 (strona lewa). Lokalizacja działki nr 468,508 w obrębie Łazany w jednostce ewidencyjnej Biskupice

415 555,49

-przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania
z drogą gminną Biskupice -Pacówki-Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową
Trąbki- Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka-Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km
1+376 -2+334,50 -str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 - str. Prawa

4 863,42

Pomoc społeczna

93 600,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

93 600,00

w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych

93 600,00

w tym:

900

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75 000,00

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

18 600,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

90095 Pozostała działalność

10 000,00

w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Razem

10 000,00
524 018,91

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

103 600,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75 000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

28 600,00

wydatki majątkowe

420 418,91

2) w załączniku nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice w roku
2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Wiceprzewodniczący Rady:
Stanisław Zając
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/172/12
Rady Gminy Biskupice
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady:
Stanisław Zając
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/172/12
Rady Gminy Biskupice
z dnia 28 czerwca 2012 roku
1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 432.655,49 zł w tym:
* w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 4.300,00 zł w związku z porozumieniem
nr DIW-IX-40813-3-14/12/2255 z dnia 12.06.2012r. zawartym z Ministerstwem Gospodarki Departament
Instrumentów Wsparcia w sprawie realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032”
* w dziale 600 „ Transport i łączność” o kwotę 415.555,49 zł na podstawie Uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego Nr XXII/378/12 z dnia 06.06.2012r. dotyczącej powierzenia Gminie
Biskupice zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka -Tymowa
w Łazanach (przysiółek Ignacówka)w odcinku 060 w km 1+409,00 - 2 +184,00 (strona lewa), w odcinku
060 w km 1+851,00 - 1 + 945,50 ( strona prawa) z kanalizacją deszczową w odcinku 060 km 1+ 409,86 1+457,77, 1+512,20-2+182,00
(strona lewa) i przykanalikiem w km 1+920,50-1+943,00 (strona
prawa);budowa zatok autobusowych w odcinku 060 w km 1+792,00
( strona lewa), 1+895,00 (strona prawa);przebudowa istniejących zjazdów w odcinku 060 w km
1+485,60,1+552,89, 1+615,00, 1 +662,33, 1+671,26, 1+701,55, 1+728,48, 1+754,71, 1+768,44, 1+839,93,
1+876,57, 1+968,86, 2+032,60,2+068,52, 2+0,93,32, 2+117,58,2+177,03(strona lewa), 1+866,38 (strona
prawa) oraz budowa pochyli w ciągu chodnika w odcinku 060 w km 1+409,01 - 1+447,01,1+547,551605,92, 1+917,06 -2+164,06 (strona lewa). Lokalizacja - działki nr 468,508 w obrębie Łazany w jednostce
ewidencyjnej Biskupice”
* w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 12.800,00 zł z tytułu zwrotu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2011.
2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 538.827,49 zł w tym
* w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdziale 15095 „Pozostała działalność” o kwotę
10.472,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Biskupice na lata 2009-2032 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania
na środowisko.
* w dziale 600 „ Transport i łączność” w rozdziale 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie” o łączną
kwotę 428.355,49 zł w tym:
- kwota 12.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wykonanie opracowania dokumentacji dla
budowy chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową i 2-ch zatok przystankowych od skrzyżowania
z drogą powiatową Trąbki-Niegowić o nr 2019K do skrzyżowania z drogą gminną Podryje-Sułów
o nr 560025K przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w miejscowości Trąbki”
- kwota 415.555,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „„Budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 966 Wieliczka -Tymowa w Łazanach (przysiółek Ignacówka)w odcinku 060 w km
1+409,00 - 2 +184,00 (strona lewa), w odcinku 060 w km 1+851,00 - 1 + 945,50 ( strona prawa)
z kanalizacją deszczową w odcinku 060 km 1+ 409,86 - 1+457,77, 1+512,20-2+182,00 (strona lewa)
i przykanalikiem w km 1+920,50-1+943,00 (strona prawa);budowa zatok autobusowych w odcinku 060
w km 1+792,00 ( strona lewa), 1+895,00 (strona prawa);przebudowa istniejących zjazdów w odcinku 060
w km 1+485,60,1+552,89, 1+615,00, 1 +662,33, 1+671,26, 1+701,55, 1+728,48, 1+754,71, 1+768,44,
1+839,93, 1+876,57, 1+968,86, 2+032,60,2+068,52, 2+0,93,32, 2+117,58,2+177,03(strona lewa), 1+866,38
(strona prawa) oraz budowa pochyli w ciągu chodnika w odcinku 060 w km 1+409,01 - 1+447,01,1+547,551605,92, 1+917,06 -2+164,06 (strona lewa). Lokalizacja - działki nr 468,508 w obrębie Łazany w jednostce
ewidencyjnej Biskupice”
* w dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „ Ochotnicze
straże pożarne” o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sławkowicach na realizację zadania pn. „ Modernizacja placu i budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”
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3. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 106 172,00 zł w tym:
* w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę
40.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz
z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice-Pacówki-Trąbki
nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki- Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 WieliczkaTymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376 -2+334,50 -str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 - str. Prawa”
* w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o łączną kwotę 66.172,00 zł. w tym:
- w rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 60.000,00
oświetlenia ulicznego,

zł przeznaczoną na rozbudowę

- w rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” o kwotę 6.172,00 zł przeznaczoną na na opracowanie programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biskupice na lata 2009-2032 wraz
ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
Wiceprzewodniczący Rady:
Stanisław Zając

