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Poz. 5187
UCHWAŁA NR LIX/427/14
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 7 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 60.209,00 zł w tym:
- dochody bieżące o kwotę 13.809,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 46.400,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 31.156,00 zł w tym:
- dochody bieżące o kwotę 21.156,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
- jak poniżej:
Dział

Nazwa - Treść

1

2

600

754

758

Zmniejszenia Zwiększenia
3

4

Transport i łączność

10 000,00

10 000,00

w tym: dochody majątkowe

10 000,00

10 000,00

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

10 000,00

10 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym: dochody majątkowe

36 400,00
36 400,00

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

36 400,00

Różne rozliczenia

21 156,00
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w tym: dochody bieżące

21 156,00

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
21 156,00

(zwrot wydatków niewygasających z upływem roku 2013)
801

Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące

7 489,00
7 489,00

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§
0750)

2 400,00

- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

5 089,00

w tym:

926

- odszkodowania wypłacone z TUW

5 089,00

Kultura fizyczna
w tym: dochody bieżące

6 320,00
6 320,00

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)

6 320,00

RAZEM DOCHODY

31 156,00

60 209,00

a) dochody bieżące

21 156,00

13 809,00

b) dochody majątkowe

10 000,00

46 400,00

w tym:

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 817.745,60 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 121.149,60 zł
- jak poniżej
Dział

Rozdz.

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

600
60013

60016

60017

700

Transport i łączność

92 420,00

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:

21 156,00

a) wydatki majątkowe

21 156,00

Drogi publiczne gminne
w tym:

61 864,00

400 000,00

a) wydatki majątkowe

61 864,00

400 000,00

Drogi wewnętrzne
w tym:

9 400,00

a) wydatki majątkowe

9 400,00

Gospodarka mieszkaniowa

400 000,00

70 000,00
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Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:

70 000,00

a) wydatki bieżące

10 000,00

b) wydatki majątkowe

60 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

41 400,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:

5 000,00

a) wydatki bieżące

5 000,00

Ochotnicze straże pożarne
w tym:

36 400,00

a) wydatki majątkowe

36 400,00

Oświata i wychowanie

7 489,00

Szkoły podstawowe
w tym:

3 042,00

a) wydatki bieżące

3 042,00

Przedszkola
w tym:

4 447,00

a) wydatki bieżące
851
85154

921
92105

92120

926

20 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:

20 000,00

a) wydatki majątkowe

20 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 536,60

37 536,60

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:

7 536,60

7 536,60

a) wydatki bieżące

7 536,60

7 536,60

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:

30 000,00

a) wydatki bieżące

30 000,00

Kultura fizyczna
92605

92695

4 447,00

Ochrona zdrowia

1 193,00

261 320,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:

6 320,00

a) wydatki bieżące

6 320,00

Pozostała działalność
w tym:

1 193,00

255 000,00

a) wydatki majątkowe

1 193,00

255 000,00

121 149,60

817 745,60

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

7 536,60

66 345,60

113 613,00

751 400,00

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 66.345,60 zł w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 56.491,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.600,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 3.254,60 zł
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.536,60 zł - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
- jak poniżej:
Dział Rozdz.
1

Nazwa - Treść

2

700
70005

3

Zmniejszenia Zwiększenia
4

5

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:

10 000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
754
75411

801
80101

10 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:

5 000,00

-dotacje na zadania bieżące

5 000,00

Oświata i wychowanie

7 489,00

Szkoły podstawowe
w tym:

3 042,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

3 042,00

w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
80104

3 042,00

Przedszkola
w tym:

4 447,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 447,00

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

4 447,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

921
92105

–5–

Poz. 5187

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 536,60

37 536,60

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:

7 536,60

7 536,60

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 682,00

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

2 682,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 600,00

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 jednostki
samorządu terytorialnego

92120

7 536,60

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:

3 254,60
30 000,00

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

30 000,00

w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
926
92605

30 000,00

Kultura fizyczna

6 320,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:

6 320,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 320,00

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

6 320,00
7 536,60

66 345,60

3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 751.400,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 751.400,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego kwota 255.000,00 zł.
4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 113.613,00 zł w tym wydatków
i zakupy inwestycyjne o kwotę 113.613,00 zł.

na inwestycje

- jak poniżej:
Dział Rozdz.
1

Nazwa - Treść

2

600
60013

3

Zmniejszenia Zwiększenia
4

Transport i łączność

92 420,00

Drogi publiczne wojewódzkie

21 156,00

w tym
wydatki inwestycyjne

21 156,00

5
400 000,00
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- Wykonanie opracowania dla budowy chodnika dla pieszych
z kanalizacją deszczową oraz zatok autobusowych przy drodze
wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Trąbkach, odc. 050 km
0+ 012,50-0+126,50 (strona lewa), odc. 050 km 0+100-0+466,50
(strona prawa)

21 156,00

Drogi publiczne gminne

61 864,00

400 000,00

61 864,00

400 000,00

w tym
wydatki inwestycyjne

60017

- Przebudowa odcinka drogi gminnej " Zabłocie-Kąty" nr 560019K
w Bodzanowie

120 000,00

- Przebudowa drogi gminnej "Sułów-Dołki" nr 560051K w Sułowie

100 000,00

- Przebudowa drogi gminnej " Trąbki - Przez Wieś" nr 560021K w Trąbkach

180 000,00

- Przebudowa drogi nr 560033K " Ukraina-Wiatowice"
w Jawczycach

22 464,00

- Przebudowa drogi nr 560020K w Szczygłowie

10 900,00

- Przebudowa drogi nr 560007K Sławkowice-Bilczyce
w Sławkowicach

28 500,00

Drogi wewnętrzne

9 400,00

w tym

700
70005

wydatki inwestycyjne

9 400,00

- Przebudowa drogi dz. Nr 356 w Sułowie

9 400,00

Gospodarka mieszkaniowa

60 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 000,00

w tym

754
75412

851
85154

wydatki inwestycyjne

60 000,00

- Budowa ogrodzenia w Bodzanowie na działkach: 677/2, 677/3,
677/4

60 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

36 400,00

Ochotnicze straże pożarne
w tym:

36 400,00

dotacja na zadanie majątkowe

36 400,00

- Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP w Trąbkach

36 400,00

Ochrona zdrowia

20 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20 000,00

w tym
wydatki inwestycyjne

20 000,00

-Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych
i uzależnionych w Przebieczanach

20 000,00
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Kultura fizyczna

1 193,00

255 000,00

Pozostała działalność

1 193,00

255 000,00

1 193,00

255 000,00

w tym:
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

255 000,00

- Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu
zabaw w Sułowie

255 000,00

- Wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw w Przebieczanach

RAZEM

1 193,00
113 613,00

751 400,00

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę 667.543,00 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 517.543,00 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 "Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie"
o kwotę 150.000,00 zł.
2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biskupice na 2014 rok po zmianach z ust. 1
- jak poniżej:
Przychody i rozchody Budżetu Gminy Biskupice na 2014 rok

1. Dochody ogółem

25 191 242,37

2. Wydatki ogółem

31 884 465,33

3. Wynik (1-2) - deficyt:

-6 693 222,96

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 "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką
przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą
techniczną"
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku

7 946 972,01

250 000,00
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377 112,00

- 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 Sławkowicach"

1 219 512,00

- 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 " Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska
w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie"

150 000,00

- kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego

3 997 697,50

- 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

1 952 650,51

5. Rozchody
w tym:

1 253 749,05

- 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

160 000,00

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

313 908,00

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

158 820,00

- 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

36 598,35
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- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - zadanie "Zagospodarowanie centrum wsi
Przebieczany - budowa boiska i placu zabaw"

128 468,75

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - zadanie "Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie
Biskupice, wykonanie urządzeń zabawowych i sportowych"

120 517,95

§ 4. W uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
( z późn. zm.) wprowadza się zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie: ”„§ 3 Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie 6.693.222,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.997.697,50 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.996.624,00 zł,
3) 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 w kwocie 698.901,46 zł.”
2. ust. 2 § 4 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2014 kredytów i pożyczek
w wysokości 6.494.321,50zł z czego:
1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 3.997.697,50 zł na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu
2) z tytułu zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
1.996.624,00 zł w tym na:
a) wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem
i przewiązką przy szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną” w wysokości
250.000,00 zł,
b) wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach” w wysokości 377.112,00 zł,
c) wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach” w wysokości 1.219.512,00 zł,
d) wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa
boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie ” w wysokości 150.000,00 zł,
3) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu
w wysokości 500.000,00 zł”.

budżetu

3. W załączniku nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice
w roku 2014 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 Nr 1
do Uchwały Nr LIX/427/14
Rady Gminy Biskupice
z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy:
Artur Chmiela

