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WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
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Poz. 4058
UCHWAŁA NR LIV/380/18
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia
2017 roku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875. z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 20.000,00 zł.
- jak poniżej
Dział
1
926

Nazwa - Treść
2

Zmniejszenia
3

Kultura fizyczna
w tym: dochody bieżące

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

Zwiększenia
4
20 000,00
20 000,00

20 000,00

RAZEM DOCHODY
w tym:
a) dochody bieżące

20 000,00
20 000,00

b) dochody majątkowe

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 2.247.253,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1.634.180,00 zł.
- jak poniżej
Dział
1

Rozdz.
2

600
60016

Nazwa - Treść
3

Zmniejszenia
4

Zwiększenia
5

Transport i łączność

1 350 000,00

Drogi publiczne gminne

1 350 000,00
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w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

100 000,00
100 000,00
100 000,00

b) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
801
80101

851

85154

855
85504

1 250 000,00

Oświata i wychowania

1 634 180,00

634 180,00

Szkoły podstawowe
w tym :
a) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 634 180,00

634 180,00

1 634 180,00

634 180,00

1 634 180,00

634 180,00

Ochrona zdrowia
85153

1 250 000,00

243 073,00

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

16 890,00

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

226 183,00

b) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

200 000,00

16 890,00
16 890,00
3 000,00
13 890,00

26 183,00
26 183,00
5 500,00
20 683,00

200 000,00

Rodzina

15 000,00

Wspieranie rodziny
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

15 000,00
15 000,00
15 000,00
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
926
92605

12 000,00
3 000,00

Kultura fizyczna

5 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

5 000,00

RAZEM

5 000,00
5 000,00
5 000,00
1 634 180,00

a) wydatki bieżące
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

2 247 253,00
163 073,00
163 073,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

142 573,00

dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

1 634 180,00

2 084 180,00

1) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.084.180,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.084.180,00 zł.
2) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.634.180,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.634.180,00 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 1.634.180,00 zł,
- jak poniżej:
Dział
1
600

Rozdz.
2

Nazwa - Treść
3

Zmniejszenia
4

Transport i łączność
60016

Drogi publiczne gminne

Zwiększenia
5
1 250 000,00
1 250 000,00

wydatki inwestycyjne

1 250 000,00

w tym:
- Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 560007K Sławkowice Bilczyce (Brzozowa)

801

Oświata i wychowanie

1 250 000,00

1 634 180,00

634 180,00
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Szkoły podstawowe
wydatki inwestycyjne
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1 634 180,00

634 180,00

1 634 180,00

634 180,00

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

1 634 180,00

- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej
w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach

1 634 180,00

- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej
w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach

851
85154

634 180,00

Ochrona zdrowia

200 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

200 000,00

wydatki inwestycyjne

200 000,00

w tym:
- Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych
i uzależnionych w Przebieczanach

RAZEM

200 000,00

1 634 180,00

2 084 180,00

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę łączną 1.186.146,00 zł w tym:
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 593.073,00 zł,
- emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego o kwotę 593.073,00 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 593.073,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biskupice na 2018 rok po zmianach
z ust. 1 i 2:
- jak poniżej:
1. Dochody ogółem

43 565 186,00

2. Wydatki ogółem

53 199 857,67

3. Wynik (1-2) - deficyt:

-9 634 671,67

4. Przychody budżetu gminy
w tym :

12 762 263,12

- emisja papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2 387 365,33

- emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego

8 635 634,67
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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 2014-2020
na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice"

- 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
5. Rozchody
w tym:

Poz. 4058

999 037,00

740 226,12

3 127 591,45

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

313 896,00

- 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 rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w
w 2014 roku

211 116,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w
w 2015 roku

154 224,00

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w
w 2016 roku

280 440,00

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na
dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń
ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach

61 050,00

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na
dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń
ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach

47 200,00

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku
Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020
na zadanie "Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy
Biskupice część I"

829 541,32
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- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku
Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020
na zadanie "Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy
Biskupice część II"

999 868,13

§ 4. W uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
wprowadza się zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
9.634.671,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

w kwocie

1) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.635.634,67 zł,
2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 999.037,00 zł.”;
2) ust. 2 § 4 otrzymuje brzmienie:
2. Ustala się łączny limit zobowiązań:
1) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 11.023.000,00 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.635.634,67 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
2.387.365,33 zł,
2) z tytułu zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie
realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice" w wysokości
999.037,00 zł.”.
3) § 6 pkt 3) dochody z opłat z tytułu 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 otrzymuje brzmienie
- jak poniżej:

Lp.
1.

1.1

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

Dzia
ł

756

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

1.1.
1

dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

2.

OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.

Dochody

Wydatki

105 000,00

75618

105 000,00

105 000,00
851

348 073,00
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Zwalczanie narkomanii
w tym:

Poz. 4058

85153

54 793,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

54 793,00
27 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

27 793,00

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

27 000,00

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

20 993,00

Sfinansowanie zakupu dla dzieci i młodzieży materiałów
edukacyjno-informacyjnych dotyczących uzależnień

5 000,00

2.1.
4

Zakup nagród dla zwycięzców konkursów o tematyce
uzależnień

1 000,00

2.1.
5

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

2.2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

800,00
85154

293 280,00

w tym:
w tym:

2.2.
1

2.2.
2
2.2.
3

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

93 280,00
50 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

43 280,00

Utrzymanie punktów konsultacyjnych dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem uzależnień, zakup materiałów
Prowadzenie punktów konsultacyjnych, wynagrodzenie
psychologów, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

500,00

50 000,00

Sfinansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień,
koszty postępowania sądowego
6 720,00

2.2.
4

2.2.
5

Realizacja programów, spektakli i warsztatów skierowanych do
dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi, finansowanie kolonii letnich z realizacją
programów profilaktycznych

22 860,00

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

6 000,00
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2.2.
6

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników konkursów
o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień

5 200,00

2.2.
7

Zakup nagród dla uczestników i zwycięzców turniejów
sportowych organizowanych z elementami profilaktyki
uzależnień

2 000,00

2.2.
8

wydayki majątkowe

200 000,00

Dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa świetlicy
środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych
w Przebieczanach"

200 000,00

§ 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

