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WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 6 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
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UCHWAŁA NR LV/387/18
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 28 maja 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 i art. 214 pkt. 1 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. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 23.539,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 20.000,00 zł.
- jak poniżej
Dział
1
801

Nazwa - Treść
2

Zmniejszenia
3

Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

539,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(§ 0960)
926

Zwiększenia
4
3 539,00
3 539,00

3 000,00

Kultura fizyczna
w tym: dochody bieżące

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

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

20 000,00

20 000,00

20 000,00

23 539,00

20 000,00

23 539,00

RAZEM DOCHODY
w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
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§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1.198.593,66 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 685.742,88 zł.
- jak poniżej
Dział
1

Rozdz.
2

600

Nazwa - Treść
3
Transport i łączność

60016

60017

60095

700
70095

750

Zwiększenia
5

80 000,00

905 000,00

Drogi publiczne gminne
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

805 000,00

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

705 000,00

Drogi wewnętrzne
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
100 000,00

705 000,00

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

Pozostała działalność
w tym :
a) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

80 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

Pozostała działalność
w tym :
a) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

Administracja publiczna
75022

Zmniejszenia
4

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

80 000,00
80 000,00

10 000,00
10 000,00
29 815,00
5 000,00
5 000,00
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5 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

24 815,00
24 815,00
24 815,00
4 815,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
801
80101

80104

80113

80150

Oświata i wychowanie

564,88

216 278,66

Szkoły podstawowe
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

564,88

3 539,00

564,88

3 539,00

dotacje na zadania bieżące

564,88

85203

3 539,00
3 539,00

Przedszkola
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

211 451,78

dotacje na zadania bieżące

211 451,78

211 451,78

Dowożenie uczniów do szkół
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

723,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

723,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
dotacje na zadania bieżące

852

20 000,00

723,00
723,00

564,88

564,88

564,88

Pomoc spoleczna

5 000,00

Ośrodki wsparcia
w tym :
a) wydatki bieżące

5 000,00
5 000,00
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w tym :
5 000,00

dotacje na zadania bieżące

851
85154

853
85395

854
85415

921

66 375,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym :
a) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

66 375,00

92116

92195

66 375,00
66 375,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 000,00

Pozostała działalność
w tym :
a) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 000,00
13 000,00
13 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

57 303,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

57 303,00

w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

57 303,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

57 303,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105

926

Ochrona zdrowia

471 500,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

6 500,00

dotacje na zadania bieżące

6 500,00

28 000,00

6 500,00

Biblioteki
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

28 000,00

dotacje na zadania bieżące

28 000,00

Pozostała działalność
w tym :
a) wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna

28 000,00

465 000,00
465 000,00
465 000,00
1 500,00
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Pozostała działalność
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

1 500,00

dotacje na zadania bieżące

1 500,00

1 500,00

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

685 742,88

1 198 593,66

64 367,88

480 593,66
229 077,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 538,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

223 539,00
57 303,00

5 000,00

7 064,88

246 516,66

621 375,00

718 000,00

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 718.000,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 718.000,00 zł.
2) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 621.375,00 zł w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 621.375,00 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 457.877,00 zł,
- jak poniżej:
Dział
1
600

Rozdz.
2

Nazwa - Treść
3
Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne
wydatki inwestycyjne

Zmniejszenia
4
80 000,00

Zwiększenia
5
705 000,00
705 000,00
705 000,00

w tym:
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560009K
Sułów-Łazany (prace projektowe)

150 000,00

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560008K
Sławkowice-Niżowa (prace projektowe)

30 000,00
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- Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr
560005K Łazany-Zabłocie w miejscowości Trąbki i Zabłocie (prace
projektowe)

90 000,00

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560004K
Trąbki-Darczyce (prace projektowe)

30 000,00

- Przebudowa drogi gminnej Wielopole w Przebieczanach o nr
560066K

380 000,00

- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr dz. 75 w miejscowości
Zabłocie

25 000,00

Pozostała działalność
wydatki inwestycyjne

80 000,00
80 000,00

w tym:

700

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

28 478,00

- Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości
Trąbki i Biskupice)

28 478,00

- Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości
Trąbki i Biskupice)

51 522,00

Gospodarka mieszkaniowa
70095

10 000,00

Pozostała działalność

10 000,00

wydatki inwestycyjne

10 000,00

w tym:
- Adaptacja budynku starej szkoły w Bodzanowie na Świetlicę i Klub
Seniora

851

Ochrona zdrowia
85154

10 000,00

66 375,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

66 375,00

wydatki inwestycyjne

66 375,00

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

853
85395

66 375,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 000,00

Pozostała działalność

13 000,00

wydatki inwestycyjne

13 000,00

w tym:
- Rozbudowa świetlicy w Trąbkach - Zborówku

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13 000,00

465 000,00
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Pozostała działalność

465 000,00

wydatki inwestycyjne

465 000,00

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

429 399,00

- Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów

429 399,00

- Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów

35 601,00

RAZEM

621 375,00

718 000,00

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę łączną 1.018.623,56 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 509.311,78 zł,
- emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego o kwotę 509.311,78 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 509.311,78 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

43 638 471,97

2. Wydatki ogółem

53 782 455,42

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

-10 143 983,45
13 271 574,90

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

1 878 053,55

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

9 144 946,45

- 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
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na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice"

Poz. 4060

999 037,00

- 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

1 249 537,90

5. Rozchody
w tym:

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"
- 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

829 541,32
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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
10.143.983,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

w kwocie

1) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 9.144.946,45 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 9.144.946,45 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
1.878.053,55 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) w § 6 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu”
„6) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem
specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy.”;
- jak poniżej:
Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie
DOCHODY
Różne rozliczenia

758

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) dochody bieżące
- Środki naliczane na dzieci i uczniów
objętych kształceniem specjalnym

801

WYDATKI
Oświata i wychowanie

Dochody

Wydatki

338 558,88

338 558,88

338 558,88
338 558,88

338 558,88

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

80149

– 10 –

Realizacja
zadań
wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
i innych
formach
wychowania przedszkolnego

Poz. 4060

44 312,88

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

44 312,88

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80150

Realizacja
zadań
wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

44 312,88

277 731,50

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

220 256,62

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

świadczenia na rzecz osób fizycznych

80152

220 256,62

6 740,00

dotacje na zadania bieżące

50 734,88

Realizacja
zadań
wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w gimnazjach i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach
szkół,
liceach
ogólnokształcących,
technikach, branżowych szkołach I stopnia
i klasach
dotychczasowej
zasadniczej
szkoły
zawodowej
prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych

16 514,50

w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych

15 676,50

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 676,50

838,00
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Razem

338 558,88

338 558,88

4) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku – Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice w roku 2018 otrzymuje brzmienie 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 Rady Gminy Biskupice
Nr LV/387/18 z dnia 28 maja 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biskupice w roku 2018
Dział Rozdz.

1
600

2

Nazwa

4
Transport i łączność

Rodzaje dotacji z budżetu

5

dla jednostek spoza
dla jednostek
sektora finansów
sektora finansów
publicznych
publicznych
6
7
500,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

754

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)

500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
5 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne

Komendy powiatowe Państwowej
75411 Straży Pożarnej

801

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (§ 2820)

Wpłaty od jednostek na państwowy
Fundusz celowy (§2300)

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

30 000,00
30 000,00

5 000,00
5 000,00

535 491,78
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną (§2590)

30 000,00

1 430 857,00
766 054,12

766 054,12
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Oddziały przedszkolne w szkołach

80103 podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną (§2590)

80104 Przedszkola

79 268,00

79 268,00
535 491,78

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty (§ 2540)
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych
852
Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia

535 491,78

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną (§2590)

50 734,88

50 734,88
2 100,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

85216 Zasiłki stałe

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych

534 800,00
534 800,00

25 000,00
5 000,00

5 000,00
1 000,00

1 000,00

1 100,00
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nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

855

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
900

20 000,00

20 000,00
40 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

25 000,00

25 000,00
15 000,00

15 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

921

1 100,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)

Rodzina
85501 Świadczenie wychowawcze

Poz. 4060

985 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

92109 Domy i ośrodki kultury - świetlice
i kluby

985 000,00
985 000,00

575 925,06
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki
kultury (§2480)

73 500,00
13 500,00

13 500,00
402 603,06
402 603,06
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92116 Biblioteki

173 322,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury -Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice(§ 2480)

92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

926

173 322,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych (§ 2720)

60 000,00

60 000,00

Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

53 500,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)

1 500,00
1 500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (§ 2820)

52 000,00
52 000,00

RAZEM:

OGÓŁEM DOTACJE 3.756.873,84 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe: 2.006.782,06 zł
- dotacje celowe: 1.750.091,78 zł
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 765.091,78 zł
- dotacje celowe inwestycyjne: 985.000,00 zł.

1 159 016,84

2 597 857,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 16 –

Poz. 4060

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/387/18
Rady Gminy Biskupice
z dnia 28 maja 2018 roku
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Biskupice na 2018 rok o łączną kwotę 23.539,00
zł w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3.539,00 zł:
- z tytułu darowizny w wysokości 3.000,00 zł od Kopalni Soli Wieliczka i
- wypłaty szkody w wysokości 539,00 zł przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
oraz w dziale 926 „:Kultura fizyczna” o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na
realizację programu „Umiem pływać”.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Biskupice na 2018 rok o kwotę 20.000,00 zł z
tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu „Umiem pływać”.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Biskupice na 2018 rok o kwotę łączną
1.198.593,66 zł w tym:
- w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę
łączną 805.000,00 zł w tym: na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 100.000,00 zł. oraz na
następujące zadania:
* „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560009K Sułow-Łazany (prace
projektowe)” 150.000,00 zł,
* „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560008K Sławkowice-Niżowa
(prace projektowe)” 30.000,00 zł,
* „Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560005K Łazany-Zablocie
w miejscowości Trąbki i Zabłocie (prace projektowe)” 90.000,00 zł,
* „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560004K Trąbki-Darczyce (prace
projektowe)” 30.000,00 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej Wielopole w Przebieczanach o nr 560066K” 380.000,00 zł,
* „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr dz. 75 w miejscowości Zabłocie” 25.000,00 zł,
oraz w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o łączną kwotę 29.815,00 zł w tym: w rozdziale 75022
„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na diety
dla radnych oraz w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” o
kwotę 24.815,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 216.278,66 zł zł w tym:
* w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 3.539,00 zł z przeznaczeniem na zakup
pomocy dydaktycznych kwota 3.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia dla Przedszkola
Samorządowego w Biskupicach kwota 539,00 zł
* w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 211.451,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów refundacji pobytu dzieci w przedszkolach położonych w innych gminach,
* w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 723,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki bieżące,
* w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 564,88 zł z
przeznaczeniem na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej przez
Stowarzyszenie na rzecz Eko Rozwoju wsi Trąbki,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 5.000,00 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań „Programu współpracy gminy Biskupice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała
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działalność” o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa świetlicy w
Trąbkach – Zborówku”
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92116 „Biblioteki” o
kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej w Biskupicach,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 1.500,00
zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Programu współpracy gminy Biskupice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Biskupice na 2018 rok o łączną kwotę 685.742,88
zł w tym:
- w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę
80.000,00 zł przeznaczoną na zadanie „Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w
miejscowości Trąbki i Biskupice”’
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” o kwotę
10.000,00 zł przeznaczoną na zadanie „Adaptacja budynku starej szkoły w Bodzanowie na
Świetlicę i Klub Seniora”,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę
dotacji 564,88 zł przeznaczoną dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej
przez Stowarzyszenie na rzecz Eko Rozwoju wsi Trąbki,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę
66.375,00 zł przeznaczoną na zadanie „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób
niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach”,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 57.303,00 zł przeznaczoną na stypendia dla
uczniów,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o łączną kwotę 471.500,00 zł w
tym:
* w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 6.500,00 zł przeznaczoną
na realizację zadań „Programu współpracy gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”,
* w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 465.000,00 zł przeznaczoną na zadanie
„Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów”.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę łączną 1.018.623,56 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 509.311,78 zł,
- emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego o kwotę 509.311,78 zł.
6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 509.311,78 zł z tytułu emisji papierów
wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów.

