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UCHWAŁA NR LI/604/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U.
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 4.212.830,16 zł w działach:
600- Transport i łączność –779.895,02 zł,
700- Gospodarka mieszkaniowa – 200.000,00 zł,
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.100.000,00 zł,
801- Oświata i wychowanie – 1.758.019,14 zł,
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 343.916,00 zł,
926- Kultura fizyczna – 31.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 2.223.964,75 zł w działach:
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 590.305,80 zł,
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 683.658,95 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 950.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przenosi się dochody między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 4.212.830,16 zł w działach:
600- Transport i łączność – 829.895,02 zł,
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.634,14 zł,
801- Oświata i wychowanie –202.500,00 zł,
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.700.000,00 zł,
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 325.801,00 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 950.000,00 zł,
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926- Kultura fizyczna – 164.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 2.223.964,75 zł w działach:
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 590.305,80 zł,
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –683.658,95 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 950.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami zgodnie z załącznikiem nr 2, do
niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku
2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018 Nr XLV/538/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 19 grudnia 2017 r. zmienianej Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia
11 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia
2018 r., Uchwałą Nr XLVII/566/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 15 lutego 2018 r., Zarządzeniem
Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 16 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 34/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/2018 Burmistrza Miasta
i Gminy Wieliczka z dnia 9 marca 2018 r., 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 13 marca
2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/573/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzeniem
Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 28 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 66/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 18 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia
19 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 kwietnia
2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:
1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/604/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 maja 2018 r.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018 Nr XLV/538/2017 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.- – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok
2018 wprowadza się zmiany:
Dział
Źródło dochodów
1
2
600 Transport i łączność
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)
700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:

756

Zwiększenie Zmniejszenie
3
4
804 895,02
25 000,00
25 000,00

25 000,00

779 895,02

200 000,00

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

200 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 100 000,00

w tym dochody bieżące:
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

700 000,00

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

200 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

200 000,00

801 Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

1 758 019,14
2 500,00
15 885,00

w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)

1 739 634,14
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853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

590 305,80

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw pozyskane z innych źródeł (§6290)

590 305,80

343 916,00

683 658,95

196 356,00

683 658,95

147 560,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

950 000,00

w tym dochody majątkowe:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
926 Kultura fizyczna
w tym dochody majątkowe:

950 000,00

31 000,00

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)
RAZEM

31 000,00
4 237 830,16

2 248 964,75

1 343 385,00

615 305,80

W TYM:
- dochody bieżące
w tym z udziałem środków Unii Europejskiej

590 305,80

- dochody majątkowe

2 894 445,16

1 633 658,95

w tym z udziałem środków Unii Europejskiej

2 715 885,16

683 658,95

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/604/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 maja 2018 r.
W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018 Nr XLV/538/2017 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok
2018 wprowadza się zmiany:
Dział
1
600

Rozdział
2
60004

Nazwa - rodzaj wydatku
3
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez
zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację
infrastruktury komunikacyjnej

Zwiększenie Zmniejszenie
4
5
1 479 424,35
1 429 424,35
1 429 424,35
1 429 424,35

(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego)
60013

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania
DW 964 z DK 94 w Wieliczce " - opracowanie koncepcji

750
75011

754
75412

50 000,00
50 000,00

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

69 634,14

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące

29 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

17 000,00

w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

75416

50 000,00

17 000,00

17 000,00

b) wydatki majątkowe

12 000,00

- Rozbudowa części operacyjno-bojowej OSP Sułków

12 000,00

Straż gminna (miejska)
w tym:

40 634,14
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a) wydatki bieżące

40 634,14

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

40 634,14

w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
758
75818

801
80101

853
85395

82 360,00
82 360,00
82 360,00
82 360,00
80 360,00
2 000,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

409 758,60
407 258,60

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

126 898,60

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

200 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80152

40 634,14

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
a) wydatki bieżące
– rezerwy celowe
w tym:
rezerwa oświatowa
rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego

b) wydatki majątkowe
Zakup i montaż ścian przesuwnych do trzech sal lekcyjnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Wieliczce
80103

Poz. 4104

2 000,00

326 898,60
326 898,60

80 360,00
80 360,00

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00

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
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 700 000,00

785 294,40

Pozostała działalność
w tym:

1 700 000,00

785 294,40
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a) wydatki bieżące
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy
zagranicznej
w tym:
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej
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0,00

785 294,40

0,00

785 294,40

0,00

785 294,40

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

634 993,44

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"
(program finansowany z udziałem środków Regionalnego Programu
Operacyjnego)
854
85401

900
90002

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

138 249,65
12 051,31
1 700 000,00
1 700 000,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

325 801,00

Gospodarka odpadami
w tym:
b) wydatki majątkowe
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) na terenie gminy Wieliczka

305 801,00

1 333 188,28

305 801,00
305 801,00

(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego)
90095

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

20 000,00

1 333 188,28

20 000,00
20 000,00

20 000,00

b) wydatki majątkowe
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Wieliczka – etap I

1 333 188,28
1 333 188,28

(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego)
921
92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 008 090,00

950 000,00

Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące

1 008 090,00

950 000,00

58 090,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 4104

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

58 090,00

b) wydatki majątkowe
-Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką
w Wieliczce

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego)
926
92601

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące

164 000,00
164 000,00
40 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

40 000,00

w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
b) wydatki majątkowe
- Budowa boisk sportowych na os. Lekarka i os. Boża Wola

40 000,00
124 000,00
4 000,00

- Przystosowanie boiska sportowego do siatkówki plażowej w Parku
Mickiewicza w Wieliczce

40 000,00

- Modernizacja płyty boiska sportowego w Sułkowie

30 000,00

- Zakup i montaż trybun na boisko sportowe przy ul. Strzelców
Wielickich w Wieliczce

50 000,00

Razem:
w tym:
a)wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy
zagranicznej
w tym:
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej

5 158 708,09

3 169 842,68

507 122,74
449 032,74

886 654,40
101 360,00

129 398,60

2 000,00

319 634,14

99 360,00

58 090,00
0,00

785 294,40

0,00

785 294,40

b)wydatki majątkowe

4 651 585,35

2 283 188,28

- w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

4 385 225,35

2 283 188,28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/604/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 maja 2018 r.
W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018 Nr XLV/538/2017 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.- Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na
rok 2018 wprowadza się zmiany:
OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO:
Zwiększenie
2 000,00

Wydatki
w tym:
-ze statutu

Dział

Rozdział

921
92116

2 000,00

Nazwa – Treść

Zwiększenie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000,00

Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
- dotacja celowa dla PIMBP w Wieliczce

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/604/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 maja 2018 r.
W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018 Nr XLV/538/2017 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.–Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2018 wprowadza się zmiany:

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

1
600

2

3
Transport i łączność
Drogi publiczne
wojewódzkie

4

60013

Zwiększenie
50 000,00
50 000,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

921
92116

dla jednostek sektora
finansów publicznych

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Biblioteki

50 000,00

58 090,00

dotacje podmiotowe

58 090,00
58 090,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Uzasadnienie
Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2018 o kwotę 4.212.830,16 zł, z czego :
- środki z unii europejskiej na realizację projektów:
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka”
196.356,00 zł, w związku z przyjęciem przez Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska harmonogramu
aktualizacji Strategii ZIT, istnieje możliwość dofinansowania projektu,
„ Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów
oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej” 779.895,02 zł, planuje się zmianę harmonogramu
realizacji inwestycji poprzez zwiększenie dochodów w roku 2018 o kwotę 779.895,02 zł , a zmniejszenie
dochodów o kwotę 779.895,02 zł w roku 2019,
- refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy na realizację projektu pn „ Budowa
kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wieliczce w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.- 1.739.634,14 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 200.000,00 zł, przewiduje się wyższe wpływy w roku 2018,
z uwagi na podjęte działania związane z windykacją zaległości,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT 700.000,00 zł. Wykonanie dochodów za
I kwartał wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do założonego planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 200.000,00 zł, dochody uzależnione są od ilości spraw.
W kwestii wyrażenia zgody na przyznanie ulg podatkowych tutejszy Organ Podatkowy kieruje się
ostrożnością w rozpatrywaniu wniosków podatników, którzy ubiegają się o umorzenie zaległości,
w związku z tym przewiduje się wyższe wpływy,
- wpływy z opłaty skarbowej 200.000,00 zł, w związku z wyższą aktywnością firm deweloperskich
działających na terenie Gminy Wieliczka i dokonujących czynności urzędowych podlegających opłacie
skarbowej przewiduje się większe dochody z tego źródła,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dotyczy Szkoły Podstawowej
w Gorzkowie) 2.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wieliczka)
15.885,00 zł, zauważalny jest wzrost dochodów tego tytułu,
- wpłaty mieszkańców w związku z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych 147.560,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających (dotyczy zadania:
„Modernizacja boiska sportowego przy ul. Strzelców Wielickich na os. Krzyszkowice oraz kompleksowe
zagospodarowanie terenów przyległych do boiska”) 31.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2018 o kwotę 2.223.964,75 zł, z czego:
- środki z unii europejskiej na realizację projektów w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań
na rok 2019:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I”,
683.658,95 zł,
"Czas zapisać dziecko do przedszkola" 590.305,80 zł,
- dotację celową z Powiatu Wielickiego na realizację inwestycji „Budowa Centrum Społeczno –
Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce” 950.000,00 zł.
Przenosi się dochody między paragrafami w kwocie 25.000,00 zł w dziale 600- Transport i łączność
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2018 o kwotę 4.212.830,16 zł , zmniejsza się wydatki
budżetu Gminy o kwotę 2.223.964,75 zł i przenosi się wydatki budżetu Gminy między działami,
rozdziałami i zadaniami w kwocie 945.877,93 zł.
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Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zostały przedstawione w układzie zadaniowym.
Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 3.701.585,35 zł na zadaniach:
- Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów
oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”1.429.424,35 zł,
- Zakup i montaż ścian przesuwnych do trzech sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce
80 360,00 zł,
- Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola" 1.700.000,00 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka
305.801,00 zł,
- Budowa boisk sportowych na os. Lekarka i os. Boża Wola 4.000,00 zł,
- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację
zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania DW 964 z DK 94 w Wieliczce " - opracowanie koncepcji –
50.000,00 zł,
- Przystosowanie boiska sportowego do siatkówki plażowej w Parku Mickiewicza w Wieliczce
40.000,00 zł,
- Modernizacja płyty boiska sportowego w Sułkowie 30.000,00 zł,
- Zakup i montaż trybun na boisko sportowe przy ul. Strzelców Wielickich w Wieliczce 50.000,00 zł,
- Rozbudowa części operacyjno-bojowej OSP Sułków 12.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1.333.188,28 zł na zadaniu - Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I.
Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały
budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Zmiany w wykazie zadań bieżących
Nazwa zadania
Wydział Kultury, Sportu, Turystki i Komunikacji Społecznej
Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie
kultury
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wieliczce 58.090,00 zł – w tym środki osiedla Kościuszki,
Przyszłość, Szymanowskiego 2.000,00 zł
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych,
przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych

Nr zadania

Wydatki
zwiększenie

WKK/01

58 090,00

WGK/07

20 000,00

Wydział Szkół i Przedszkoli
Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"

WSP/22

Działalność jednostek oświatowych

WSP/23

Wydatki
zmniejszenie

314 382,40
126 898,60

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz
realizacja innych zadań – wydatki pośrednie Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Miasta i Gminy Wieliczka
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
Przeprowadzanie remontów i usuwanie awarii w placówkach
oświatowych
Remont zaplecza sportowego w Kokotowie

PO7/WZK

17 000,00

WZK/06

17 000,00

ZBK/07

200 000,00

ZBK/13

40 000,00

POS/SM

40 634,14

Straż Miejska w Wieliczce
Wydatki pośrednie – Straż Miejska w Wieliczce
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Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały
Nr zadania

Wydatki zwiększenie Wydatki
zmniejszenie

Nazwa zadania

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
SPF/03
Klasy „O”

2 500,00

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
SPK/02
Prowadzenie świetlicy
SPK/P8
Administracja – specjalna organizacja nauki w oddziałach
gimnazjalnych w szkołach podstawowych

2 000,00
2 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce
G1/35
Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce
SPC/P3
Zakup i montaż ścian przesuwnych do trzech sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce

130 000,00

80 360,00

Szkoła Podstawowa w Grabiu
SPH/35
Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"

128 736,00

Przedszkole Nr 5 w Wieliczce
P9/35
Realizacja projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"

212 176,00

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach inwestycyjnych
Transport i łączność
Nr zadania: WGK/164
Nazwa zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania w 2018 r.:

Finansowanie w roku 2018
Jednostka koordynująca:

Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania
DW 964 z DK 94 w Wieliczce " - opracowanie koncepcji
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania DW
964 z DK 94 w Wieliczce " - opracowanie koncepcji
50 000,00 zł
UMiG/WGK

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Nr zadania: ZBK/318
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2018 r.:
Finansowanie w roku 2018
Jednostka koordynująca:
Oświata i wychowanie
Nr zadania: SPC/P3
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2018 r.:
Finansowanie w roku 2018
Jednostka koordynująca:
Kultura fizyczna

Rozbudowa części operacyjno-bojowej OSP Sułków
Rozbudowa części operacyjno-bojowej OSP Sułków
144.100,00 zł
UMiG/ZBK

Zakup i montaż ścian przesuwnych do trzech sal lekcyjnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Wieliczce
Zakup i montaż ścian przesuwnych do trzech sal lekcyjnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Wieliczce
80 360,00 zł
UMiG/SPC
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Finansowanie w roku 2018
Jednostka koordynująca:

Przystosowanie boiska sportowego do siatkówki plażowej w Parku
Mickiewicza w Wieliczce
Przystosowanie boiska sportowego do siatkówki plażowej w Parku Mickiewicza
w Wieliczce
40 000,00 zł
UMiG/ZBK

Nr zadania: ZBK/320
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2018 r.:
Finansowanie w roku 2018
Jednostka koordynująca:

Modernizacja płyty boiska sportowego w Sułkowie
Modernizacja płyty boiska sportowego w Sułkowie
30 000,00 zł
UMiG/ZBK

Zakres rzeczowy do wykonania w 2018 r.:

Nr zadania: ZBK/321
Nazwa zadania:

Zakup i montaż trybun na boisko sportowe przy ul. Strzelców Wielickich
w Wieliczce
Zakup i montaż trybun na boisko sportowe przy ul. Strzelców Wielickich
w Wieliczce
50 000,00 zł
UMiG/ZBK

Zakres rzeczowy do wykonania w 2018 r.:
Finansowanie w roku 2018
Jednostka koordynująca:

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich
Transport i Łączność
Nr zadania: WGK/143
Nazwa zadania:

Finansowanie w roku 2019:
Jednostka koordynująca:

Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury
komunikacyjnej
Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury
komunikacyjnej
Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury
komunikacyjnej
8.219.744,35 zł
Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury
komunikacyjnej
13.570.575,65, zł
UMiG/WGK

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Nr zadania: WSP/107
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2018r.:
Finansowanie w roku 2018:
Jednostka koordynująca:

Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"
Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"
Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola"
2.388.925,43 zł
UMiG/WSP

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania w 2018r.:

Finansowanie w roku 2018:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019r.:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Nr zadania: WGK/144
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2018:
Finansowanie w 2018:
Jednostka koordynująca:
Nr zadania: ZBK/237
Nazwa zadania:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na
terenie gminy Wieliczka
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
gminy Wieliczka
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
gminy Wieliczka
1.668.249,00 zł
UMiG/WGK

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Wieliczka – etap I
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Finansowanie w 2019:
Jednostka koordynująca:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Wieliczka – etap I
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Wieliczka – etap I
2.084.137,94 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Wieliczka – etap I
1.333.188,28 zł
UMiG/ZBK

Kultura fizyczna
Nr zadania: ZBK/265
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2018:
Finansowanie w roku 2018:
Jednostka koordynująca:

Budowa boisk sportowych na os. Lekarka i os. Boża Wola
Opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa boisk.
Roboty budowlane.
304.000,00 zł
UMiG/ZBK

Zakres rzeczowy do wykonania w 2018.:
Finansowanie w 2018:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2019.:

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

