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UCHWAŁA NR XLIX/356/2014
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
Na podstawie art. 211 , art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.594, z późn. zm.) – Rada Gminy Iwanowice uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 39.648,57 zł w wyniku zwiększenia dochodów
bieżących o kwotę 51.757,57 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł w tym na
programy finansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 25.000,00 oraz zmniejszenia dochodów majątkowych
o kwotę 32.109,00zł w tym na programy finansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 25.000,00 zł – jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 39.648,57 zł oraz dokonuje przeniesień w ramach
istniejącego planu wydatków budżetu – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 146.757,57 zł w wyniku zwiększenia planu wydatków
jednostek budżetowych o kwotę 41.757,57 zł w tym: wydatków związanych z realizacją ich statutowych
zadań o kwotę 41.757,57 zł, zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 105.000,00 zł oraz
zmniejszenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 152.100,00 zł w tym: wydatków na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 152.100,00 zł – jak w załączniku 2.
2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 82.100,00 zł, w tym planu wydatków inwestycyjnych
o kwotę 82.100,00 zł w tym wydatków na programy finansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę
34.000,00 oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 37.109,00 zł w tym wydatków na
programy finansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 25.000,00 – jak w załączniku Nr 2.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice
z dnia 30 grudnia 2013r. – wprowadza się następujące zmiany :
1) w tabeli 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w tabeli 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 1 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwanowice w roku
2014) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco:
Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24.260.677,67 zł;
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Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25.733.476,97 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Iwanowice.
§ 5. 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 XLIX/356/2014
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 24 września 2014 r.

Lp.

1

Dzi Rozd
ał
z.

600

Zmniejszyć

Transport i łączność
6007 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
8 w tym:
a) dochody majątkowe:
- dotacje celowe na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego związanego z usuwaniem
skutków intensywnych opadów
atmosferycznych z 2013 r. (§6330)

2

700

Gospodarka mieszkaniowa
7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 w tym:
a) dochody majątkowe:
- dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich (§6208)

3

852

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie
8521 z funduszu alimentacyjnego oraz składki
2 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy odsetek z tytułu nienależnie
pobranego świadczenia w roku 2014 (§0900)

4

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 w tym:
a) dochody bieżące

5

926

Zwiększyć

12.109,00
12.109,00
12.109,00
12.109,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

9,55
9,55
9,55

9,55

45.000,00
45.000,00
45.000,00

- wpływy z różnych opłat z tytułu
uczestnictwa mieszkańców w kosztach
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
(§0690)

45.000,00

Kultura fizyczna

6.748,02

Obiekty sportowe
9260 w tym
1
dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów z tytułu
uznania odpowiedzialności Towarzystwa

6.748,02
6.748,02
6.748,02
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ubezpieczeniowego za szkodę (§0970)

Razem:
Różnica:

37.109,00

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Stopiński

76.757,57
39.648,57
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/356/2014
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 24 września 2014 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Iwanowice na rok 2014

Dział

Rozdzi
ał

600

Treść

Transport i łączność
60078

700

750

Zwiększyć

12.109,00

3.100,00

12.109,00

3.100,00

12.109,00

3.100,00

25.000,00

44.000,00

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym:
I) Wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a ) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

25.000,00

44.000,00

-

10.000,00
10.000,00
10.000,00

II)Wydatki majątkowe:
1) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego w tym zadania:
- adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Celinach
- remont połączony z modernizacją wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół
świetlicy wiejskiej w miejscowości
Sieciechowice

25.000,00

34.000,00

-

34.000,00

25.000,00

-

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
I. Wydatki majątkowe, w tym wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych –
zadanie pn. odbudowa mostu na rzece
Dłubnia nr Ewid./ dz.316 w miejscowości
Maszków w km. 0+092

Gospodarka mieszkaniowa
70005

Zmniejszyć

Administracja publiczna
75023

754

15.000,00

Urzędy gmin
w tym:
I) Wydatki bieżące

15.000,00

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

15.000,00
15.000,00

15.000,00

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
75412

10.000,00

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
I) Wydatki bieżące

10.000,00
10.000,00

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

801

Oświata i wychowanie
80103

Oddziały przedszkole w szkołach
podstawowych
w tym:
I) Wydatki bieżące

10.000,00
10.000,00

152.100,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00
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1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a ) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2) dotacje na zadania bieżące
80104

Przedszkola
w tym:
I) Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a ) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

852

Poz. 6622

105.000,00

-

105.000,00
-

105.000,00

47.100,00
47.100,00
47.100,00
47.100,00

Pomoc społeczna
85212

9,55

Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
I) Wydatki bieżące

9,55
9,55

9,55
9,55

wydatki jednostek budżetowych,
w
a ) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90001

45.000,00
45.000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
I) Wydatki majątkowe, w tym :

45.000,00
45.000,00

Wydatki inwestycyjne - zadanie
opracowanie projektu budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy
Iwanowice

926

Kultura fizyczna
92601

6.748,02

Obiekty sportowe
w tym:
I) Wydatki bieżące

6.748,02

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

6.748,02
6.748,02

Razem wydatki:
Różnica:

6.748,02

189.209,00

228.857,57
39.648,57

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Stopiński
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/356/2014
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 24 września 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwanowice w roku 2014.

Dział

Rozdzia
ł

Nazwa

1

2

3

010

710

4

5

6

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego

Działalność usługowa
71095 Pozostała działalność

754

27.000,0
0
27.000,0
0
160.000,
00

Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jst

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

160.000,0
0

7.500,00 58.977,81

75404 Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy

6.000,00

75410 Komendy wojewódzkie
Państwowej Straży Pożarnej

Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy

1.500,00

75412

Dotacja celowa na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa na dofinansowanie
zadań bieżących zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

Ochotnicze straże pożarne

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
80103 Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
80104 Przedszkola

852

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

Rolnictwo i łowiectwo
01030 Izby rolnicze

801

Rodzaj dotacji z budżetu

dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych

20.284,81

176.798, 3.781.577
00
,00
1.782.577
Dotacja podmiotowa z budżetu
,00
dla publicznej jednostki
505.000,0
system oświaty prowadzonej
0
przez osobę prawną inną niż
210.000,0
j.s.t lub przez osobę fizyczną
0
Dotacje celowe przekazane gminie na
170.000,
zadania bieżące realizowane na
00
podstawie porozumień między jst

80110 Gimnazja

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
publicznej jednostki system oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną
niż j.s.t lub przez osobę fizyczną

80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst

Pomoc społeczna

38.693,00

1.284.000
,00
6.798,00
6.052,00
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921

926

85212 Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
92116 Biblioteki
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej

–8–

Poz. 6622

6.052,00
Zwrot dotacji celowej pobranej
nienależnie

Dotacje podmiotowe z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

339.172,
00
227.226,
00
111.946,
00

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

70.000,00
70.000,00

Razem: 716.522, 3.910.554
00
,81
Ogółem dotacje: 4.627.076,81 zł w tym:
dotacje podmiotowe: 4.120.749,00 zł;
dotacje celowe: 471.827,81 zł
w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 433.134,81 zł;
- dotacje celowe na inwestycje 38.693,00 zł.
inne: 34.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Stopiński

