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Uchwała Budżetowa Gminy Iwanowice
na rok 2015 Nr IV/19/2015
Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.239, art. 258 ust.1,
art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.
885 z późn. zm.) - Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości
25.447.518,05 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 24.740.327,05 zł;
2) dochody majątkowe: 707.191,00 zł;
- jak w tabeli 1.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 26.661.354,73 zł, z czego:
1) wydatki bieżące w wysokości: 22.042.622,73 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości: 4.618.732,00 zł;
- jak tabela 2.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.213.836,68
zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.213.836,68 zł.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.039.054,00 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 825.217,32 zł – jak w tabeli 3.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
a) zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań
inwestycyjnych w kwocie 1.580.558,00 zł
b) zaciąganej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie w wysokości 241.000,00 zł,
c) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie określonej limitem z ust.2, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości
długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice w części
określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 105.000,00 zł; - z czego:
1) rezerwę celową oświatową w kwocie 25.000,00 zł,
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2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 80.000,00 zł
§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami – jak w tabeli 4;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego –jak w tabeli 5;
3) dochody z opłat z tytułu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w tabeli 6;
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00zł oraz wydatki na
sfinansowanie zadań Gminy Iwanowice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł – jak
w tabeli 7.
§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w łącznej kwocie
4.555.278,00 zł – jak w załączniku nr 1.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do dokonywania:
1) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w granicach działu wydatków
majątkowych oraz wydatków bieżących, w tym: w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy i składek od nich naliczanych.
§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan
zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa
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Uzasadnienie
Budżet Gminy Iwanowice na rok 2015 opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. Przy opracowaniu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów dotyczące
rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, a także udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych. Oparto się również na informacjach od Wojewody i innych dysponentów na
temat kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz informacji otrzymanej od Starosty Krakowskiego na temat
dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego. Źródło informacji stanowiły również plany rzeczowo - finansowe przedstawione przez
kierowników jednostek organizacyjnych i referatów Gminy Iwanowice. Powyższe informacje umożliwiły
opracować budżet Gminy Iwanowice na rok 2015 w następujących wielkościach:
1) Dochody budżetu Gminy Iwanowice na kwotę 25.447.518,05 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 24.740.327,05 zł
b) dochody majątkowe: 707.191,00 zł
2) Wydatki budżetu Gminy Iwanowice na kwotę 26.661.354,73 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 22.042.622,73 zł
b) wydatki majątkowe: 4.618.732,00 zł Dochody budżetu Gminy Iwanowice zaplanowano w podziale na
działy klasyfikacji budżetowej w/g ważniejszych źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe przy
uwzględnieniu stawek podatków proponowanych na rok 2015 i przewidywanego wykonania roku
bieżącego uwzględniając proponowane wzrosty cen usług.
Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w projekcie budżetu
uwzględniono sprawy o znaczeniu lokalnym. Do budżetu gminy na 2015 rok w zakresie dochodów, przyjęto
następujące dane:
1) Subwencję ogólną z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto w wysokościach ustalonych przez Ministerstwo
Finansów pismem ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.
2) Wysokość dochodów własnych z tytułu podatków określono na podstawie przewidywanego wymiaru
podatków w oparciu o komunikaty GUS.
3) Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na:
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami,
- realizację własnych zadań bieżących
- realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową przyjęto na podstawie pisma
Wojewody Małopolskiego Nr WF.I. 3110-1-11-2014 z dnia 22 października 2014 r.
4) Wysokość planowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie tj. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyjęto na
podstawie pisma Nr DKR.F.3101-38/2014 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie z dnia
22 października 2014 roku.
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5) Opłaty lokalne, dochody z mienia oraz pozostałe dochody przeliczono według podpisanych umów z tytułu:
najmu, dzierżaw i skalkulowano w oparciu o dane przedstawione przez kierowników jednostek i referatów
gminnych. Wydatki przeliczono indywidualnie w każdym dziale i rozdziale uwzględniając rzeczywiste
potrzeby każdej jednostki organizacyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwanowice w roku 2015.

Dział

Rozdział

1

2

010

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3

4

01030

Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze

60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

600

710

754

801

80104
80110

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Przedszkola
Gimnazja

80195

Pozostała działalność

85212

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki

80101
80103

852

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jst

dla jednostek sektora
finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

5

6

27.000,00
27.000,00
65.000,00
65.000,00
160.000,00

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

160.000,00

202.000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów
inwestycyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2.000,00
200.000,00

4.778,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki system
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez
osobę fizyczną
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki system
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez
osobę fizyczną
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jst

Zwrot dotacji celowej pobranej nienależnie

3.640.000,00
2.000.000,00
440.000,00
200.000,00
1.000.000,00

4.778,00
1.500,00
1.500,00
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921
92109
92116
926
92605

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
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355.000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

225.000,00
130.000,00
100.000,00
100.000,00

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym
podmiotom

Razem:

613.278,00

3.942.000,00

Ogółem dotacje: 4.555.278,00 zł w tym:
- dotacje podmiotowe: 3.995.000,00 zł;
- dotacje celowe: 531.778,00 zł
w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 331.778,00 zł;
- dotacje celowe na inwestycje 200.000,00 zł.
- inne: 28.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa
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Dochody Budżetu Gminy Iwanowice na 2015 rok.

Lp. Dział Rozdz.
1

020
02001

2

400
40002

3

600

60014

60016

4

700
70005

5

750
75011

Nazwa – treść
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
w tym dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich (0750)
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.
Dostarczanie wody
w tym dochody bieżące:
- wpływy od konserwatorów wodociągów za dostarczanie
wody (0830)
- wpływy za dostarczanie wody mieszkańcom Sułkowice –
Zabrzezie (0690)
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (0920)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym: dochody bieżące:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego (2320)
Drogi publiczne gminne
w tym: dochody bieżące:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (0690)
dochody majątkowe:
- wpływ pomocy finansowej z PROW na realizację operacji,
polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową
parkingu w miejscowościach Iwanowice Włościańskie
(6208)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym dochody bieżące :
- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej (0470)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze tj. dzierżawa gruntu i obiektów
mienia komunalnego, dzierżawy sieci gazowej, wynajem
lokali mieszkalnych przez nauczycieli (0750)
- pozostałe odsetki (0920)
dochody majątkowe :
- sprzedaż mienia działka Narama (0770)
- wpływ pomocy finansowej z PROW na realizację operacji,
polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanych
w miejscowościach Sułkowice i Celiny (6208)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
w tym dochody bieżące:

Kwota
1.400,00
1.400,00
1.400,00
121.000,00
121.000,00
100.000,00
20.000,00
1.000,00
480.612,88
129.000,00
129.000,00
129.000,00
351.612,88
3.367,88
348.245,00
348.245,00
352.417,00
352.417,00
152.417,00
2.117,00
150.000,00
w tym:
UG - 120.000,00
GZEAS - 30.000,00
300,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
61.100,17
59.468,00
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6

751

75101

7

752
75212

8

756

75601

75615

75616
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– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(2010)
Urzędy gmin
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (2317)
URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(2010)
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(2010)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
w tym dochody bieżące:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacony w formie karty podatkowej
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym dochody bieżące:
- wpływy z podatku od nieruchomości (0310)
- wpływy z podatku rolnego (0320)
- wpływy z podatku leśnego (0330)
- wpływy z podatku od środków transportowych (0340)
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat (0910)
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
w tym dochody bieżące:
- wpływy z podatku od nieruchomości (0310)
- wpływy z podatku rolnego (0320)
- wpływy z podatku leśnego (0330)
- wpływy z podatku od środków transportowych (0340)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)
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59.468,00
1.632,17

1.632,17
1.400,00
1.400,00

1.400,00
860,00
860,00

860,00

8.857.787,00
40.100,00
40.000,00
100,00
771.200,00
750.000,00
6.200,00
3.500,00
11.000,00
500,00

2.568.300,00

610.000,00
1.290.000,00
1.800,00
280.000,00
40.000,00
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75621

9

758
75801

75807

75814

10

801
80103

80104

80106

80195
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- wpływy z opłaty targowej (0430)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)
- wpływy ze zwrotu poniesionych kosztów upomnienia
(0690)
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat (0910)
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym dochody bieżące:
- wpływy z opłaty skarbowej pobieranej na podstawie
ustawy z dnia 16.11.2006r.o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr
225,poz.1635 z p.zm.) (0410)
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (0480)
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków
i opłat (0910)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
w tym dochody bieżące:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (0010)
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
w tym dochody bieżące:
- subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
w tym dochody bieżące:
- subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)
Różne rozliczenia finansowe
w tym dochody bieżące:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (0920)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym dochody bieżące:
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci
z terenu innych gmin do placówek oświatowych na terenie
naszej gmin y (27 dzieci x 500,00 x12 m-cy = 162.000 zł),
(0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
Przedszkola
w tym dochody bieżące:
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolu (0690)
- wpływy z tytułu żywienia dzieci (0830)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
Inne formy wychowania przedszkolnego
w tym dochody bieżące:
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolu (0690)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
Pozostała działalność

Poz. 1016

1.500,00
330.000,00
5.000,00
10.000,00
117.100,00

25.000,00
92.000,00
100,00
5.361.087,00

5.361.087,00
11.265.911,00
8.221.446,00

8.221.446,00
3.024.465,00
3.024.465,00
20.000.00
20.000,00
905.819,00
260.000,00
160.000,00
100.000,00

422.000,00
40.000,00
122.000,00
260.000,00
43.864,00
3.864,00
40.000,00
179.955,00
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w tym dochody bieżące
- wpływy środków dotacji przypisanej do zwrotu za lata
poprzednie w związku z wykorzystaniem środków
niezgodnie z przeznaczeniem (0970)
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
w tym dochody bieżące:
– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego (2320)
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(2010)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (2360)
- wpływy ze zwrotów świadczeń pobranych nienależnie
pobranych (2910)
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(2010)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)

Poz. 1016

179.955,00
2.243.765,00
45.000,00
45.000,00

2.017.648,00

1.996.148,00

20.000,00
1.500,00

14.138,00

7.863,00

6.275,00
15.278,00
15.278,00

Zasiłki stałe
w tym dochody bieżące:

82.400,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)

82.400,00

Ośrodki pomocy społecznej
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym dochody bieżące:
- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z usług (0830)
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)

39.114,00
39.114,00
7.000,00
7.000,00
23.187,00
23.187,00
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Poz. 1016

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

966.500,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: dochody bieżące:
- wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci
kanalizacji (0830)
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatku vat
od budowy kanalizacji sanitarnej (0970)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania
ścieków (0920)

366.000,00
366.000,00

Gospodarka odpadami
w tym: dochody bieżące:
- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór śmieci (0490)
- wpływy ze zwrotu poniesionych kosztów upomnienia
(0690)
- odsetki od nieterminowych wpłat (0910)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
i kar za korzystanie ze środowiska
w tym: dochody bieżące:
- wpływy od osób prawnych za usuwanie drzew i krzewów
oraz naruszenie zasad korzystania ze środowiska (0580)
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym: dochody bieżące:
- wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z lodowiska
(0690)
Pozostała działalność
w tym: dochody majątkowe:
- wpływ pomocy finansowej z PROW na realizację operacji,
polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową
boiska sportowego w miejscowości Grzegorzowice Wielkie
(148.946)– Gmina Iwanowice i Plac zabaw – Żerkowice
(10.000) (6208)

590.500,00

RAZEM DOCHODY ( 1 – 13)

245.000,00
120.000,00
1.000,00

589.000,00
1.200,00
300,00
10.000,00
10.000,00
188.946,00
30.000,00
30.000,00
158.946,00

158.946,00

25.447.518,05

w tym:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

24.740.327,05
707.191,00
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Tabela 2
Plan wydatków budżetu Gminy Iwanowice na 2015 rok.

Lp.

Dział

Rozdz.

1
1

2
010

3
01010

01030

01095

2

400
40002

40004

3

600

Nazwa – treść
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
w tym :
I. Wydatki bieżące
w tym :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
II. Wydatki majątkowe:
- modernizacja budynku hydroforni w Lesieńcu
- budowa hydroforni w Sułkowicach w celu
wykonania przepięcia odcinka wodociągu
- rozbudowa sieci wodociągowej
Izby Rolnicze
w tym: wydatki bieżące
w tym :
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
w tym :
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ
I WODĘ
Dostarczanie wody
w tym: wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
Dostarczanie paliw gazowych
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota
5
417.000,00
290.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

260.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
207.500,00
102.500,00
102.500,00
102.500,00
102.500,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00

2.243.633,00
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Drogi publiczne krajowe
w tym:
I. Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne - dokończenie projektu
chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 w
miejscowości Widoma – Maszków - II etap
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
I. Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne - budowa chodnika
w miejscowości Poskwitów w kierunku E7 - II
etap
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące
II. Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne:
- budowa kanalizacji opadowej w miejscowości
Iwanowice Dworskie, w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
- budowa kanalizacji opadowej w miejscowości
Biskupice, w tym wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
Drogi wewnętrzne
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

Poz. 1016

20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.282,00
50.282,00
50.282,00
1.149.500,00
200.000,00
135.000,00
135.000,00
65.000,00
949.500,00

442.000,00
442.000,00
507.500,00
507.500,00

703.581,00
703.581,00
703.581,00
15.000,00
688.581,00
220.270,00
170.270,00

170.270,00
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
II. Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne – kontynuacja budowy
drogi Celiny - Zagórze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
I. Wydatki majątkowe:
1) wydatki inwestycyjne: odbudowa obiektów
infrastruktury komunalnej zniszczonych w wyniku
klęski żywiołowej mającej miejsce na terenie
gminy w czerwcu 2013 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
II. Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne –
zadanie: pn. modernizacja budynku byłej
mleczarni w Celinach

5

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

710

71004

71095

6

750

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące

INFORMATYKA

720

72095

7

Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
I) Wydatki bieżące

Pozostała działalność
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poz. 1016

15.000,00
155.270,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

276.450,00
276.450,00
271.950,00

271.950,00
271.950,00
4.500,00

319.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
160.000,00
160.000,00

160.000,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

2.519.402,00
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Urzędy Wojewódzkie
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rady gmin
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
2) 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 jst (w
tym:4019, 4119,4129= 26.779,53) i (4267,
4217=2.856,65)
II. Wydatki majątkowe - wydatki na zakupy
inwestycyjne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY

Poz. 1016

59.468,00
59.468,00
59.468,00
59.468,00
129.100,00
129.100,00
12.200,00
12.200,00
116.900,00

2.123.534,00
2.093.534,00
2.063.897,82
1.746.754,47
317.143,35
29.636,18

30.000,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00
177.300,00
177.300,00
112.500,00
65.000,00
47.500,00
64.800,00

1.400,00
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Poz. 1016

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101

9

OBRONA NARODOWA

752

75212

10

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

75412

Ochotnicze Straże Pożarne
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
3) dotacje na zadania bieżące
II. Wydatki majątkowe
1) wydatki inwestycyjne realizowane
w budynkach :

1.400,00
1.400,00

1.400,00
560,00
840,00

860,00
860,00
860,00
860,00
500,00
360,00

643.360,00
641.360,00
202.000,00
195.000,00
25.000,00
170.000,00
5.000,00
2.000,00

439.360,00
194.360,00
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757

75702

12

12.000,00
5.000,00
21.600,00
14.000,00
4.400,00
17.760,00
82.000,00
14.000,00
10.000,00
10.000,00
3.600,00

2) wydatki na zakupy inwestycyjne:
Ø zakup aparatów powietrznych dla OSP Celiny
Ø zakup działki w miejscowości Narama

45.000,00

3) dotacje na dofinansowanie zakupów
inwestycyjnych, w tym: zakup uterenowionego
samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP
Sieciechowice
Zarządzanie kryzysowe
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych

80101

5.000,00
40.000,00
200.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

270.000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki na obsługę długu
2) 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 jst

270.000,00

Rezerwy ogólne i celowe
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa oświatowa
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

Poz. 1016

Ø OSP Biskupice
Ø OSP Damice
Ø OSP Grzegorzowice
Ø OSP Iwanowice
Ø OSP Krasieniec Stary
Ø OSP Maszków
Ø OSP Sieciechowice
Ø OSP Poskwitów
Ø OSP Władysław
Ø OSP Zalesie
Ø OSP Żerkowice

RÓŻNE ROZLICZENIA

758

75818

13
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Szkoły podstawowe
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

270.000,00
250.000,00
20.000,00

195.000,00
195.000,00
195.000,00
90.000,00
25.000,00
80.000,00

13.229.971,73
6.436.028,00
6.297.028,00
4.103.510,00
3.620.270,00
483.240,00
16.760,00
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2) W ydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 w części związanej z realizacją zadań jst
3) dotacje na zadania bieżące dla szkół
publicznych
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne:
- modernizacja dachu budynku SP Celiny
- rozbudowa monitoringu budynku SP Iwanowice
- przebudowa systemu p.poż w budynku SP
Iwanowice
- budowa Sali gimnastycznej przy SP
Sieciechowice
- budowa parkingu przy budynku SP Widoma
- Inwestycje realizowane w SP Poskwitów
- Inwestycje realizowane na placu przy budynku
szkolnym w Damicach
2) wydatki na zakupy inwestycyjne:
- zakup sprzętu multimedialnego do SP Iwanowice
- zakup sprzętu multimedialnego do SP Celiny
Oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące dla szkół
publicznych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
w tym:
I) Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II) Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne – zadanie pn.
kompleksowa termomodernizacja budynku
przedszkola w Sieciechowicach – II etap
2) wydatki na zakupy inwestycyjne:
- zakup zmywarki do przedszkola Iwanowice
- zakup zmywarki do przedszkola
O/Sieciechowice
Inne formy wychowania przedszkolnego
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2.000.000,00
176.758,00
139.000,00
115.000,00
40.000,00
4.000,00
16.000,00
22.000,00
18.000,00
6.000,00
9.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
885.237,00
885.237,00
425.590,00
351.120,00
74.470,00

440.000,00
19.647,00
1.407.436,00
1.339.436,00
1.117.316,00
729.117,00
388.199,00

200.000,00
22.120,00
68.000,00
58.000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00
164.534,00
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w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół
w tym
I. Wydatki bieżące
w tym
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Pozostała działalność
w tym:
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

Poz. 1016

164.534,00
155.943,00
131.179,00
24.764,00

8.591,00
2.461.488,00
2.461.488,00
1.410.568,00
1.233.100,00
177.468,00

1.000.000,00
50.920,00
540.000,00
540.000,00

540.000,00
540.000,00
338.122,00
338.122,00
338.122,00
313.116,00
25.006,00
38.200,00
38.200,00

38.200,00
38.200,00
958.926,73
26.336,73
21.558,73
21.558,73
4.778,00
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II. Wydatki inwestycyjne – zadanie : budowa
dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz
z wyposażeniem i kanalizacją deszczową
w miejscowości Celiny w Gminie Iwanowice w
tym 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 jst

932.590,00

OCHRONA ZDROWIA

92.000,00

Zwalczanie narkomanii
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

POMOC SPOŁECZNA

852

85202

85204

85212

85213

Poz. 1016

Domy pomocy społecznej
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Rodziny zastępcze
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne z ubezpieczenia społecznego
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) dotacje na zadania bieżące
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

932.590,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
90.500,00
90.500,00
90.450,00
11.400,00
79.050,00
50,00

2.909.778,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
49.000,00
49.000,00
4.000,00
4.000,00
45.000,00
2.042.326,00

2.042.326,00
164.378,00
151.170,00
13.208,00
1.876.448,00
1.500,00
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za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

854

85415

17
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Pomoc materialna dla uczniów
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

Poz. 1016

15.392,00
15.392,00
15.392,00
15.392,00
86.278,00

86.278,00
86.278,00
98.880,00
98.880,00
98.880,00
406.715,00
406.715,00
406.715,00
377.715,00
29.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
43.187,00
43.187,00
43.187,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

2.746.900,00
1.669.500,00
165.500,00
165.500,00
165.500,00
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II. Wydatki majątkowe, w tym wydatki
inwestycyjne na zadania:
Ø budowla kanalizacji sołectwa Iwanowice
Dworskie – c.d
Ø budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Maszków c.d
Ø budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Iwanowice Dworskie , w tym: 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
Ø budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Biskupice, w tym: 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
Ø opracowanie projektu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
90002

90015

90019

Gospodarka odpadami
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
I. Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
II. Wydatki majątkowe
- wykonanie oświetlenia w sołectwie Krasieniec
Zakupny
- wykonanie oświetlenia w Grzegorzowicach
Małych k. ścieżki
- wykonanie oświetlenia w sołectwie Narama
- wykonanie oświetlenia w sołectwie
Sieciechowice
- wykonanie oświetlenia w sołectwie Sułkowice
- wykonanie oświetlenia w miejscowości
Władysław
- wykonanie oświetlenia w miejscowości
Żerkowice „Stary Gaj”
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

Poz. 1016

1.504.000,00
100.000,00
70.000,00

620.000,00
620.000,00
664.000,00
664.000,00

50.000,00
629.500,00
629.500,00
629.500,00
51.800,00
577.700,00
437.900,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
47.900,00
6.400,00
20.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
2.500,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
18

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

92109

92116

92120

19

365.000,00
225.000,00
225.000,00

Biblioteki
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
I. Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne – zadanie: Remont XIX
– wiecznego budynku muzeum w celu ratowania
go przed zniszczeniem i ponownego
udostępnienia zwiedzającym

130.000,00
130.000,00

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym:
I. Wydatki bieżące:
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

II. Wydatki majątkowe:

92605

10.000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
I. Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące

926

92601

Poz. 1016

w tym:
Ø budowa boiska sportowego w Żerkowicach,
Ø zagospodarowanie działki pod boisko sportowe
w Maszkowie;
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
II. Wydatki bieżące:
w tym:
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące

Razem wydatki (1-19)

225.000,00

130.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

202.100,00
102.100,00
88.500,00
88.500,00
18.500,00
70.000,00
13.600,00
3.600,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

26.661.354,73

w tym:

I. Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące
4) wydatki na obsługę długu w wysokości
5) 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 jst
II. Wydatki majątkowe
1) Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w tym wydatki na

22.042.622,73
14.746.369,55
8.959.161,47
5.787.208,08
2.624.579,00
4.355.278,00
250.000,00
66.396,18
4.618.732,00
4.418.732,00
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programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
2) Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 1016

3.166.090,00
200.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 25 –

Poz. 1016

Tabela 3
Plan przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Iwanowice na rok 2015

Wyszczególnienie
A. DOCHODY OGÓŁEM
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
B. WYDATKI OGÓŁEM
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
C. Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D. Finansowanie (D1 – D2)
D1. PRZYCHODY BUDŻETU
z czego:
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , oś 3 „Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach
działania 313, 322, 323 –– „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 20072013 na realizację operacji: Budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych
wraz z wyposażeniem i kanalizacją deszczową w miejscowości Celiny w Gminie
Iwanowice;

Plan
25.447.518,05
24.740.327,05
707.191,00

26.661.354,73
22.042.622,73
4.618.732,00

-1.213.836,68
+1.213.836,68
2.039.054,00
500.000,00

1.080.558,00
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oś 3 „Jakość życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania
321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
241.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Dworskie i Biskupice, gm.
Iwanowice”;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

217.496,00

D2. ROZCHODY BUDŻETU z tego:

825.217,32

1) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu jst oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek ( r.2010)
2) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek
3) Spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu roku 2011
4) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek
5) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w roku 2013 na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
6) Spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu
7) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji pn. Kompleksowa
termomodernizacja budynku SP w Widomej
8) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa

65.110,86

61.102,46

500.000,00
-

150.000,00
4.000,00
30.000,00

15.004,00
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kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Dworskie i Biskupice. Gm.Iwanowice

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa
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Tabela 4
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji
i innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015 r.
Lp.
1

Dział
750

Rozdz.

§

75011
2010
75011

2

751
75101
2010
75101

3

752
75212
2010
75212

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy Wojewódzkie
w tym :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne

Dochody
59.468
59.468
59.468

59.468
59.468
59.468
1.400

852

POMOC SPOŁECZNA

1.400

1.400
1.400
1.400
1.400

860
860

560
840
860

860
860

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
4

Wydatki
59.468

500
360
2.004.011

2.004.011
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Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczeni a rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczeni a rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
w tym :
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
RAZEM:

Poz. 1016

1.996.148
1.996.148
1.996.148
119.700
106.492
13.208
1.876.448
7.863
7.863
7.863

7.863
2.065.739

7.863
2.065.739

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa
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Tabela 5
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015.
Dział
1

Rozdział
2

§
3

600

Nazwa
4

Transport
i łączność
60014

Drogi
powiatowe
2320

60014

852

129.000,00
publiczne

129.000,00

Dotacje
celowe
otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane
na
podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

129.000,00

Drogi
powiatowe
4300

publiczne

Rodziny zastępcze
2320

85204

Dotacje
celowe
otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane
na
podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

45.000,00

45.000,00

45.000,00
45.000,00

45.000,00

Świadczenia społeczne

RAZEM:

135.000,00

135.000,00

Rodziny zastępcze
3110

Wydatki
6

135.000,00

Zakup usług pozostałych

Pomoc społeczna
85204

Dochody
5

45.000,00

174.000,00

180.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa
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Tabela 6
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHI WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH
UZALEŻNIEŃ na 2015 rok

Lp.

1

Wyszczególnienie

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw razem:

1.1.1

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2

OCHRONA ZDROWIA

2.1

Zwalczanie narkomanii
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

Dział

Rozdział

§

756

Dochody

Wydatki

92.000,0000,00
75618

92.000,00
0480

851

92.000,00

92.000,00
85153

1.500,00
1.500,00
1.500,00

2.1.1

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii
4210

Zakup usług pozostałych

4300

2.2.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.2.1

Prowadzenie i koordynacja przez przewodniczącego komisji całości prac komisji dokumentacja związana z realizacją programu profilaktyki .
Wynagrodzenia bezosobowe

2.2.2

1.500,00

Zakup

85154

90.500,00
90.450,00
11.400,00
79.050,00
50,00
4.200,00
4170

Zatrudnienie instruktora terapii w punkcie terapeutycznym .
Zakup usług pozostałych

500,00
1.000,00

4.200,00

5.720,00
4300

5.720,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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2.2.3

Praca członków komisji / posiedzenia komisji , kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

2.2.4

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
połączone z zajęciami i warsztatami terapii uzależnień, zorganizowanie obozu
szkoleniowego animatorów działalności profilaktycznej w szkołach oraz wyjazd
zimowy integracyjny młodzieży z terenu gminy Iwanowice

2.2.5

Opłata sądowa

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2.2.6

4170

4300

64.880,00

1.000,00
4610

1.000,00

3.000,00
4210
4300

1.000,00
2.000,00

4.200,00

4210
4300

Szkolenie członków komisji oraz sprzedawców napojów alkoholowych /koszty
szkolenia i delegacje/.
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

7.200,00

64.880,00

Organizacja konkursów o tematyce uzależnień , quizy, zawody sportowe, wycieczki
połączone z problematyką profilaktyki i uzależnień.
Organizacja Festynu Trzeźwości
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

2.2.8

7.200,00

Organizacji imprezy z okazji „DNIA DZIECKA” w tym: gry, zabawy, nagrody,
upominki, wycieczka .
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

2.2.7

Poz. 1016

2.900,00
1.300,00

300,00
3030
4300
4410

50,00
200,00
50,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 32 –

Poz. 1016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Iwanowice w zakresie ochrony środowiska na rok 2015.
Lp.
1.

Wyszczególnienie

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

900

90019

900

90019

§
0580

Dochody

Wydatki

10.000,00
10.000,00

2 000,00
2 000,00
900

90019

8 000,00

8 000,00
8. 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Rosa
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 28 stycznia 2015 roku
Informacja z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie
w roku 2015.
Dział

Rozdział

§

750
75011
2350

852

Treść

Administracja publiczna

580,00

Urzędy wojewódzkie

580,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Pomoc społeczna
85212

2350

Razem dochody:

Kwota dochodów

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

580,00

35.956,00
35.956,00

35.956,00

36.536,00

