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UCHWAŁA NR XXV/160/2012
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011
Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
Na podstawie art. 211 , art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,
poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień w ramach istniejącego planu wydatków budżetu gminy w kwocie
88.000,00zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków
jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł tym: związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
35.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
w tym: wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł – jak w załączniku
1.1 (zmiany w planie wydatków bieżących)
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 53.000 zł w wyniku zmniejszenia wydatków
na inwestycję o kwotę 43.000,00 zł oraz wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł oraz
zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 78.000,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków
na inwestycje o kwotę 78.000,00zł – jak w załączniku 1.2.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice
z dnia 21grudnia 2011r. – wprowadza się następujące zmiany :
1) w tabeli 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) w tabeli 2.1 (plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.1
do niniejszej uchwały,
3) w tabeli 2.2 (plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.2
do niniejszej uchwały,
4) tabela 7 ( dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
zadań Gminy Iwanowice w zakresie ochrony środowiska) - otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2
do niniejszej uchwały,
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Iwanowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/160/2012
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 26 września 2012 r.
Dział Rozdział
Treść
Zmniejszyć Zwiększyć
010
Rolnictwo i łowiectwo
10.000,00
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
10.000,00
w tym:
a) wydatki majątkowe
10.000,00
400
10.000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
40002 Dostarczenie wody
10.000,00
w tym:
10.000,00
a) wydatki bieżące
801
Oświata i wychowanie
35.000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
35.000,00
w tym:
35.000,00
a) wydatki bieżące
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
43.000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
43.000,00
w tym:
a) wydatki majątkowe
43.000,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
40.000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
40.000,00
w tym:
a) wydatki majątkowe
40.000,00
926
Kultura fizyczna
38.000,00
92601 Obiekty sportowe
38.000,00
w tym:
a) wydatki majątkowe
38.000,00
Razem wydatki: 88.000,00
88.000,00
Różnica:
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński
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Załącznik Nr 1.1
do Uchwały Nr XXV/160/2012
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 26 września 2012 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwanowice na 2012 rok.
Dział Rozdz.
1
2
400

801

Nazwa – treść
3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
40002 Dostarczanie wody
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
80113 Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem:
Różnica

Zmniejszyć Zwiększyć
4
5
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00

10.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński
Załącznik Nr 1.2
do Uchwały Nr XXV/160/2012
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 26 września 2012 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwanowice na 2012 rok.

Dział Rozdział
1
010

2
01010

900
90001

921

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym zadanie: pn:
„Wodociąg Widoma Zalesie – zakup pompy rezerwowej pompa głębinowa ujęcie Poskwitów Stary
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki na inwestycje, w tym zadania:
- związane z wykonaniem projektu kanalizacji sołectwa
Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie
-związane z wykonaniem projektu kanalizacji sołectwa
Sieciechowice
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota planu
zmniejszenie zwiększenie
4
5
10.000,00
10.000,00
10.000,00

43.000,00
43.000,00
43.000,00
26.000,00
17.000,00
40.000,00
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Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
wydatki na inwestycje, w tym: zadanie pn.: "Remont budynku
Muzeum Regionalnego PTTK i UG w Iwanowicach
Włościańskich” wydatki niekwalifikowane
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe, w tym:
a) wydatki na inwestycje, w tym zadania:
- związane z budową boiska sportowego w Grzegorzowicach
- związane z budową boiska sportowego w Naramie
Razem:
Różnica:

40.000,00
40.000,00

38.000,00
38.000,00

53.000,00

28.000,00
10.000,00
78.000,00
25.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/160/2012
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 26 września 2012 r.
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy
Iwanowice w zakresie ochrony środowiska na rok 2012 .
Lp.

1.1

Wyszczególnienie

Wpływy z opłat i kar
od osób fizycznych
(za usuwanie
i niszczenie drzew
i krzewów)
1.2 Wpływy z opłat i kar
od osób prawnych
(za usuwanie
i niszczenie drzew
i krzewów)
Ochrona środowiska
2.
Przedsięwzięcia
związane z ochroną
powierzchni ziemi
w tym:
1) wydatki bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
1.2) wydatki
związane z realizacją
zadań statutowych
jednostek
budżetowych
3.
Przedsięwzięcia
związane z ochroną
przyrody w tym
urządzanie
i utrzymywanie
terenów zieleni,
zadrzewień,
zakrzewień
w tym:
1) wydatki bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
1.2) wydatki
związane z realizacją
zadań statutowych
jednostek
budżetowych

Dział Rozdział

§

Dochody

1.000,00

900

90019

0570

900

90019

0580 10.000,00

900

90019

900

90019

Wydatki
wg uchwały
budżetowej

Zmniejszenie Zwiększenie

Wydatki po
zmianach

26.741,00
21.741,00

20.000,00
20.000,00

46.741.00
41.741,00

21.741,00

20.000,00

41.741,00

21.741,00

20.000,00

41. 741,00

5.000,00

5 000,00

5000

5 000,00

5000

5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

