DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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UCHWAŁA NR XXXVII/247/13
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12
z dnia 17 grudnia 2012 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 453.523,69 zł w tym dochody bieżące
o kwotę 453.523,69 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 576.740,00 zł w tym
a) dochody bieżące o kwotę 573.058,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 3.682,00 zł
- jak poniżej:
Dział

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

432 250,00

w tym: dochody bieżące

432 250,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

432 250,00

w tym:

758

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

432 250,00

Różne rozliczenia

140 808,00

w tym: dochody bieżące

140 808,00

Subwencje ogólne:

140 808,00

w tym:
- część oświatowa (§ 2920)

140 808,00
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Oświata i wychowanie

3 682,00

w tym: dochody majątkowe

3 682,00

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,
z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§ 6298)

3 682,00

Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące

10 327,00
10 327,00

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

10 327,00

w tym:
- wpłaty za pobyt w DPS
900

10 327,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

432 250,00

w tym: dochody bieżące

432 250,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

432 250,00

w tym:
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
921

432 250,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 946,69

w tym: dochody bieżące

10 946,69

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)

10 946,69

RAZEM DOCHODY

576 740,00

453 523,69

573 058,00

453 523,69

w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

3 682,00

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 434.965,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 470.512,31 zł
- jak poniżej
Dział

Rozdz.

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

600
60013

Transport i łączność

50 838,00

Drogi publiczne wojewódzkie

50 838,00

w tym:
a) wydatki majątkowe

50 838,00
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Gospodarka mieszkaniowa

22 500,00

Pozostała działalność

22 500,00

w tym:
a) wydatki majątkowe
710
71004

22 500,00

Działalność usługowa

12 300,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

12 300,00

w tym:
a) wydatki bieżące
720
72095

12 300,00

Informatyka

12 300,00

Pozostała działalność

12 300,00

w tym:
a) wydatki bieżące
750

75023

12 300,00

Administracja publiczna

9 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

9 000,00

9 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
75095

9 000,00

Pozostała działalność

9 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
801

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe

9 000,00
120 000,00
50 000,00

w tym:

80110

a) wydatki bieżące

50 000,00

Gimnazja

70 000,00

w tym:

852
85201

a) wydatki bieżące

70 000,00

Pomoc społeczna

13 000,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

10 327,00

3 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
85202

Domy pomocy społecznej

3 000,00
10 327,00

w tym:
a) wydatki bieżące

10 327,00
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10 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące

900
90004

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

2 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 000,00

20 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
90015

2 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

w tym:
a) wydatki majątkowe
926
92605

20 000,00

Kultura fizyczna

314 212,31

Zadania w zakresie kultury fizycznej

314 212,31

310 000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
92695

4 212,31
310 000,00

Pozostała działalność

310 000,00

w tym:
a) wydatki majątkowe
RAZEM WYDATKI:

310 000,00
470 512,31

434 965,00

a)wydatki bieżące

160 512,31

31 627,00

b)wydatki majątkowe

310 000,00

403 338,00

w tym:

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.627,00 zł z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 22.627,00 zł,
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 160.512,31 zł z czego:
wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 160.512,31 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 142.654,00 zł
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 17.858,31 zł
- jak poniżej;
Dział Rozdz.
1

Nazwa - Treść

2

710
71004

Zmniejszenia Zwiększenia

3

4

Działalność usługowa

12 300,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

12 300,00

5

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

12 300,00

w tym:
a) wydatki związane
budżetowych
720
72095

z realizacją

zadań

statutowych

jednostek
12 300,00

Informatyka

12 300,00

Pozostała działalność

12 300,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

12 300,00

w tym:
a) wydatki związane
budżetowych
750
75023

z realizacją

zadań

statutowych

jednostek
12 300,00

Administracja publiczna

9 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 000,00

9 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

9 000,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75095

9 000,00

Pozostała działalność

9 000,00

w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
801
80101

9 000,00

Oświata i wychowanie

120 000,00

Szkoły podstawowe

50 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

50 000,00

w tym:

80110

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50 000,00

Gimnazja

70 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

70 000,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

70 000,00
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Pomoc społeczna
85201

13 000,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

10 327,00

3 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

3 000,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane
budżetowych
85202

z realizacją

zadań

2 000,00
statutowych

jednostek
1 000,00

Domy pomocy społecznej

10 327,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 327,00

w tym:
a) wydatki związane
budżetowych

85219

z realizacją

zadań

statutowych

jednostek
10 327,00

Ośrodki pomocy społecznej

10 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
900
90004

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane
budżetowych
926
92605

z realizacją

zadań

1 654,00
statutowych

jednostek
346,00

Kultura fizyczna

4 212,31

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 212,31

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 212,31

w tym:
a) wydatki związane
budżetowych

z realizacją

zadań

statutowych

jednostek
4 212,31

RAZEM:

160 512,31

31 627,00

3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 403.338,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 403.338,00 zł, w tym 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 o kwotę 310.000,00 zł
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4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 310.000,00zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 310.000,00 zł, w tym 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 o kwotę 310.000,00 zł
- jak poniżej:
Dział Rozdz.
1

Nazwa - Treść

2

600
60013

3

Zmniejszenia Zwiększenia
4

5

Transport i łączność

50 838,00

Drogi publiczne wojewódzkie

50 838,00

w tym:
wydatki inwestycyjne

50 838,00

- Budowa chodnika w odc. 010 km 1+985,50 do odc. 020 km 0+076,50
wraz z kanalizacją deszczową, umocnieniem fragmentu rowu w odc. 010
km 1+987,70 do odc. 010 km 1+986,65, remontem zjazdów w odc. 020
km 0+022,75 km 0+064,40, km 0+069,35 budowa przyłącza (kabla enn)
zasilajacego aktywny znak przejścia dla pieszych w odc. 020 km
0+041,35 do odc.020 km 0+075,45 zlokalizowane wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, na
działce nr 114 obr. Tomaszkowice, gm. Biskupice.

38 656,00

- Budowa chodnika z kanalizacją deszczową oraz zatok autobusowych
przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Trąbkach odc.
050 km 0+100-0+466,50 (str. prawa: odc. 050 km 0+012,50-0+126,50
(strona lewa)

5 156,00

- Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 966
Wieliczka - Tymowa w Trąbkach, odc. 040 km 2+059 (strona lewa);
odc.040 km 2+119) (strona prawa)
700
70095

7 026,00

Gospodarka mieszkaniowa

22 500,00

Pozostała działalność

22 500,00

w tym:

900
90015

wydatki inwestycyjne

22 500,00

- Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w Gminie Biskupice

22 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

w tym:

926
92605

wydatki inwestycyjne

20 000,00

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Biskupice

20 000,00

Kultura fizyczna i sport

310 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

310 000,00

w tym:
wydatki inwestycyjne
w tym:

310 000,00

310 000,00
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w tym 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

310 000,00

- Zagospodarowanie centrum wsi Przebieczany - budowa boiska i placu zabaw

310 000,00
310 000,00

Pozostała działalność
w tym:

310 000,00

wydatki inwestycyjne
w tym:
w tym 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

310 000,00

- Zagospodarowanie centrum wsi Przebieczany - budowa boiska
i placu zabaw

310 000,00
RAZEM

310 000,00

403 338,00

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 93.338,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 5.669,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa
Krajowego na realizację PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją w Biskupicach"
3. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biskupice na 2013 rok po zmianach z ust. 1
- jak poniżej:
1. Dochody ogółem

24 515 349,22

2. Wydatki ogółem

24 214 662,30

3. Wynik (1-2) - nadwyżka:
4. Przychody budżetu gminy
w tym:
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na
realizację PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Zagospodarowanie centrum wsi
Przebieczany - budowa boiska i placu zabaw"

300 686,92
1 693 496,08

150 000,00

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na
realizację PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją w Biskupicach"

1 400 158,00

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów

50 000,08

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

93 338,00
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jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. Rozchody
w tym:
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w w 2006 roku

1 994 183,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w w 2007 roku

264 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w w 2009 roku

360 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w w 2010 roku

600 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w w 2011 roku

402 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w w 2012 roku

71 436,00

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na termomodernizację
budynku szkoły podstawowej w Biskupicach

93 200,00

18 502,00

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie
"Modernizacja kompleksu sportowego w Bodzanowie"

185 045,00

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
wprowadza się zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę
budżetu na kwotę 300.686,92 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach
budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.”;
2) ust. 2 § 4 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek
w wysokości 2.100.158,08 zł z czego:
1) z tytułu zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości 50.000,08 zł,
2) z tytułu zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
1.550.158,00 zł,
3) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 500.000,00 zł.”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy
Artur Chmiela

