DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 23 maja 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 3641

Data: 2013-05-23 14:53:30

UCHWAŁA NR XL/284/13
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
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 i art.214 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 224.356,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę
224.356,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 362.250,00zł w tym
a) dochody bieżące o kwotę 62.250,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł
- jak poniżej:

Dział

Nazwa - Treść

1

2

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia Zwiększenia
3

4

150 000,00

w tym: dochody majątkowe

150 000,00

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości (§ 0770)

150 000,00

758 Różne rozliczenia

224 356,00

w tym: dochody bieżące

224 356,00

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(zwrot wydatków niewygasających z upływem terminu)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym: dochody majątkowe

224 356,00
150 000,00
150 000,00
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- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 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)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: dochody bieżące

150 000,00
62 250,00
62 250,00

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

62 250,00

w tym:
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RAZEM DOCHODY

62 250,00
362 250,00

224 356,00

62 250,00

224 356,00

w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

300 000,00

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 2.525.006,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 2.276.664,00 zł
- jak poniżej

Dział

Rozdz.

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

010
01010

Rolnictwo i łowiectwo

2 206 868,00

1 331 501,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 206 868,00

1 331 501,00

2 206 868,00

1 331 501,00

w tym:
a) wydatki majątkowe
Transport i łączność

600
60013

Drogi publiczne wojewódzkie

336 669,00
62 313,00

w tym:
a) wydatki majątkowe
60016

Drogi publiczne gminne

62 313,00
237 956,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
60017

Drogi wewnętrzne

20 000,00
217 956,00
36 400,00
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w tym:
a) wydatki bieżące
700
70095

36 400,00

Gospodarka mieszkaniowa

600 000,00

Pozostała działalność

600 000,00

w tym:

754
75412

a) wydatki bieżące

600 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000,00

Ochotnicze straże pożarne

100 000,00

w tym:

851
85153

a) wydatki majątkowe

100 000,00

Ochrona zdrowia

141 005,00

Zwalczanie narkomanii

30 324,00

w tym:
a) wydatki bieżące
85154

30 324,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110 681,00

w tym:

852
85201

a) wydatki bieżące

110 681,00

Pomoc społeczna

2 546,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2 546,00

w tym:
a) wydatki bieżące
900
90002

2 546,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

64 796,00

Gospodarka odpadami

62 250,00

8 285,00

w tym:
a) wydatki bieżące
90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

62 250,00
2 546,00

w tym:
a) wydatki bieżące
90095

Pozostała działalność
w tym:

2 546,00
8 285,00
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a) wydatki bieżące
921
92105

8 285,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00

5 000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 276 664,00

2 525 006,00

69 796,00

813 236,00

2 206 868,00

1 711 770,00

w tym:
a) wydatki bieżące
RAZEM WYDATKI:
w tym:
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust.1 i 2 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 813.236,00 zł z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 808.236,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61.187,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 747.049,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 69.796,00 zł z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 69.596,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.455,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 42.141,00 zł,
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł
- jak poniżej;

Dział Rozdz.
1
600

Nazwa - Treść

2

3
Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszenia Zwiększenia
4

5
56 400,00
20 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

20 000,00

w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
60017 Drogi wewnętrzne

20 000,00
36 400,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

36 400,00
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a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
700

36 400,00

Gospodarka mieszkaniowa

600 000,00

70095 Pozostała działalność

600 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

600 000,00

w tym:

851

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

600 000,00

Ochrona zdrowia

141 005,00

85153 Zwalczanie narkomanii

30 324,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

30 324,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 466,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

11 858,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110 681,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

110 681,00

w tym:

852

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 829,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

69 852,00

Pomoc społeczna

2 546,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2 546,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 546,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 892,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami

654,00
64 796,00
62 250,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

62 050,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 563,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

41 487,00

8 285,00
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świadczenia na rzecz osób fizycznych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

200,00

2 546,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 546,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

1 892,00
654,00

90095 Pozostała działalność

8 285,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

8 285,00

w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

8 285,00
5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

dotacje na zadania bieżące

5 000,00

RAZEM:

69 796,00

813 236,00

3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.711.770,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.711.770,00 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 1.293.901,00 zł
4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.206.868,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.206.868 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 2.206.868,00 zł
- jak poniżej:

Dział Rozdz.
1
010

Nazwa - Treść

2

3
Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia Zwiększenia
4

5

2 206 868,00 1 331 501,00
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2 206 868,00 1 331 501,00

w tym:
wydatki inwestycyjne

2 206 868,00 1 331 501,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej (Słomiróg)

37 600,00

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

2 206 868,00 1 293 901,00

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Biskupicach

2 206 868,00

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną
oczyszczalnią ścieków w Biskupicach
600

1 293 901,00

Transport i łączność

280 269,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

62 313,00

w tym:
wydatki inwestycyjne

62 313,00

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 WieliczkaTymowa w Łazanach (przysiółek Brotki): w km 1+177,00-1+229,00
odcinka 050, w km 0+000,00-0+029,00 odcinka 060 (strona lewa),
w km 0+009,00-0+0,082,00 odcinka 060 (strona prawa), w km
0+009,00-0+0,82,00 odcinka 060 (strona prawa), o zakresach
rzeczowych:
1. Budowa chodnika o łącznej długości 154,00mb, szerokości 2,00m
w km 1+177,00 - 1+229,00 odcinka 050, km 0+000,00-0+029,00
odcinka 060 drogi wojewódzkiej; - chodnika po stronie prawej
długości 73,00mb, szerokości 2,00m w km 0+009,00-0+82,00 odcinka
060drogi wojewódzkiej;
2. Budowa kanalizacji deszczowej długości 73,00mb o średnicy 0,50m
w km 0+009,00-0+82,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona
prawa). Lokalizacja -działka nr 93 w obrębie Łazany.
60016 Drogi publiczne gminne

62 313,00
217 956,00

w tym:
wydatki inwestycyjne

217 956,00

- przebudowa odcinka drogi gminnej "Trąbki (OSP)-Sułów"
754

o nr 560024K w miejscowości Trąbki

217 956,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

100 000,00

w tym:
dotacja na zadania majątkowe

100 000,00
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- Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łazanach
RAZEM

Poz. 3641

100 000,00
2 206 868,00 1 711 770,00

§ 3.
1. Zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę 1.786.394,00 zł w tym:
- 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 o kwotę 911.603,00 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 "Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Biskupice, wykonanie urządzeń zabawowych i sportowych"
o kwotę 150.000,00 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 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków
w Biskupicach" o kwotę 724 791,00 zł
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.400.158,00 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

24 271 582,22

2. Wydatki ogółem

24 357 131,30

3. Wynik (1-2) - deficyt:
4. Przychody budżetu gminy

-85 549,08
2 079 732,08

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"

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 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach"

724 791,00
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- 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 "Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Biskupice,
wykonanie urządzeń zabawowych i sportowych"

150 000,00

- 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
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 004 941,00

5. Rozchody

1 994 183,00

w tym:
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2006 roku

18 502,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2007 roku

264 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2009 roku

360 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2010 roku

600 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2011 roku

402 000,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku
w 2012 roku

71 436,00

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na
termomodernizację budynku szkoły podstawowej
w Biskupicach
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie
"Modernizacja kompleksu sportowego w Bodzanowie"

93 200,00

185 045,00
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§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
(z późniejszymi zmianami) wprowadza się zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
na kwotę 85.549,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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) ust. 2 § 4 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek
w wysokości 1.574.791,08 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
1.024.791,00 zł,
3) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 500.000,00 zł.”;
3) § 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;
- jak poniżej:

Lp.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSAIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1.1

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dział Rozdz. Dochody

756

90 000
75618

dochody bieżące :wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
1.1.1 sprzedaż alkoholu

2.

OCHRONA ZDROWIA

2.1

Zwalczanie narkomanii

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
uzależnień pomocy psychologicznej i terapeutycznej, a także
2.1.1 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych

Wydatki

90 000
90 000

851

85153

231 005
wydatki bieżące
jednostek
budżetowych
46.324

25 000
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Realizacja programów profilaktycznych w szkołach
podstawowych i gimnazjum, realizacja spektakli teatralnych,
2.1.2 wieczorków profilaktycznych

17 324

Sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci i młodzieży
materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
2.1.3 uzależnień
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.2

4 000
85154

184 681

w tym:
wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
164.681
Prowadzenie punktów konsultacyjnych, wynagrodzenie
psychologów, wynagrodzenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć
2.2.1 pozalekcyjnych

80 000

Sfinansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień,
2.2.2 różne opłaty i składki, diagnoza

16 000

Realizacja programów, spektakli i warsztatów skierowanych do
2.2.3 rodziców z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

42 181

Szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji członków
Komisji, szkolenia sprzedawców, nauczycieli, pełnomocnika
2.2.4 ds. Profilaktyki i Uzależnień

5 000

Zakup pomocy dydaktycznych ,strojów sportowych i nagród
2.2.5 dla uczestników konkursów z zakresu uzależnień

21 500
wydatki
majątkowe
20 000

Dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa świetlicy
środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych
2.2.6 wraz z zapleczem dla klubu sportowego w Przebieczanach"

20 000

4) § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.500,00 zł oraz wydatki
na finansowanie zadań Gminy Biskupice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.785,00 zł”;
- jak poniżej:

Lp.

Wyszczególnienie

Dział Rozdz. Dochody Wydatki
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DOCHODY RAZEM

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 500

900

Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

4 500

90019

Dochody bieżące -wpływy z różnych opłat

2.

WYDATKI

4 500

4 500

900

12 785

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
(likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów zawierających
azbest, konkursy ekologiczne, działania edukacyjne)

90095

12 785

12 785

5) 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.
§ 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
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Załącznik
do Uchwały Nr XL/284/13
Rady Gminy Biskupice
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice w roku 2013

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Chmiela

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/284/13
Rady Gminy Biskupice
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Biskupice na 2013 rok w dziale 758
„Różne rozliczenia” o kwotę 224.356,00 zł z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2012.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Biskupice na 2013 rok o łączną kwotę 362.250,00 zł w tym:
* w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływu z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
* w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 150.000,00 zł z tytułu środków
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 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
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europejskich (zadanie: "Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Biskupice, wykonanie urządzeń
zabawowych i sportowych")
* w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 62.250,00 zł z tytułu wpływów
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Biskupice na 2013 rok o łączną kwotę 2.525.006,00 zł w tym:
* w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01010 „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”
o kwotę 1.331.501,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej(Słomiróg) kwota 37.600,00 zł
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków
w Biskupicach” kwota 1.293.901,00 zł
* w dziale 600 „ Transport i łączność” o łączną kwotę 336.669,00 zł w tym:
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 62.313,00 zł z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa
w Łazanach (przysiółek Brotki): w km 1+177,00-1+229,00 odcinka 050, w km 0+000,00-0+029,00
odcinka 060 (strona lewa), w km 0+009,00-0+0,082,00 odcinka 060 (strona prawa), w km 0+009,000+0,82,00 odcinka 060 (strona prawa), o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej
długości 154,00mb, szerokości 2,00m w km 1+177,00 - 1+229,00 odcinka 050, km 0+000,000+029,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; - chodnika po stronie prawej długości 73,00mb,
szerokości 2,00m w km 0+009,00-0+82,00 odcinka 060drogi wojewódzkiej; 2. Budowa kanalizacji
deszczowej długości 73,00mb o średnicy 0,50m w km 0+009,00-0+82,00 odcinka 060 drogi
wojewódzkiej (strona prawa). Lokalizacja -działka nr 93 w obrębie Łazany.
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o łączną kwotę 237.956,00 zł w tym: kwota
20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych oraz kwota 217.956,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej "Trąbki (OSP)Sułów" o nr 560024K w miejscowości Trąbki”,
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 36.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty
dróg wewnętrznych
* w dziale 700 „Gospodarka komunalna” w rozdziale 70095 „ Pozostała działalność” o kwotę
600.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wynagrodzenia potrąconego w 2008r. Zmiany tej dokonuje
się na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. akt I A ca 187/B z dnia 27.03.2013 r.
* w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze
straże pożarne” o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację zadania pn.
„Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach”,
* w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 141.005,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii,
*w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę
2.546,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
* w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”
o kwotę 8.285,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań Gminy Biskupice w zakresie ochrony
środowiska,
* w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92105 „Pozostałe zadania
w zakresie kultury” o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Biskupice na 2013 rok o łączna kwotę 2.276.664,00 zł w tym:
* w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”
o kwotę 2.206.868,00 zł
* w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o łączną kwotę 64.796,00 zł w tym:
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- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 62.250,00 zł
- w rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 2.546,00 zł
* w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie
kultury” o kwotę 5.000,00 zł
5. Zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę 1.786.394,00 zł w tym:
- 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 o kwotę 911.603,00 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 "Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Biskupice, wykonanie urządzeń zabawowych i sportowych"
o kwotę 150.000,00 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 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków
w Biskupicach" o kwotę 724 791,00 zł
6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.400.158,00 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" .
Przewodniczący Rady Gminy
Artur Chmiela

