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WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Elektronicznie podpisany przez:
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Data: 2018-06-11 15:01:32

UCHWAŁA NR XXXIX/343/18
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 15 ust. 3 pkt 3, 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice

u ch w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2018 o łączną kwotę 60.000,00 zł., z czego:
1) wydatki majątkowe o 60.000,00 zł.;
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2018 o łączną kwotę 60.000,00 zł., z czego:
1) wydatki bieżące o 60.000,00 zł.; w specyfikacji jak poniżej:
Lp.

Dział

Rozdział

Treść – rodzaj wydatku

1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
Gospodarka odpadami w tym:
wydatki bieżące, z czego:
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne
1. dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów
realizacji zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych – ZUK Spytkowice na zakup
sprzętu i oprogramowania w celu dostosowania systemu
zbiórki odpadów komunalnych do oznakowania,
odbieranych z nieruchomości zamieszkałych, odpadów
za pomocą kodów kreskowych
Razem WYDATKI, w tym:
wydatki BIEŻACE, z czego:
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:
- związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki MAJĄTKOWE, z czego:
zakupy inwestycyjne

Kwota
zwiększenia
w [zł]

Kwota
zmniejszenia
w [zł]

60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
-

60.000,00
60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 4175

§ 2. Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów obejmujące dochody z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, w specyfikacji jak poniżej
D O CH O D Y
Lp.
Dział

Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej
Rozdział
Paragraf
Treść

Kwota [zł]

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:
dochody bieżące
90002
Gospodarka odpadami
0490
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
WYDATKI

550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00

1

900

Lp.

Dział

Rozdział

1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami w tym:
wydatki bieżące, z czego:
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki na dotacje na zadania bieżące
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe, z czego:
inwestycje
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja
projektu pt. „przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
wraz
z montażem
instalacji
fotowoltaicznej
w miejscowości Spytkowice”
zakupy inwestycyjne
1. dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji
zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych –
ZUK Spytkowice na zakup sprzętu i oprogramowania w celu
dostosowania systemu zbiórki odpadów komunalnych do oznakowania,
odbieranych z nieruchomości zamieszkałych, odpadów za pomocą
kodów kreskowych

Treść – rodzaj wydatku

Kwota [zł]

771.704,00
771.704,00
696.704,00
129.000,00
129.000,00
558.360,00
9.344,00
75.000,00
15.000,00
15.000,00

60.000,00
60.000,00

§ 3. 1. Udziela się z budżetu dotację celową samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Usług
Komunalnych w Spytkowicach na zakup sprzętu i oprogramowania w celu dostosowania systemu zbiórki
odpadów komunalnych do oznakowania, odbieranych z nieruchomości zamieszkałych, odpadów za pomocą
kodów kreskowych w wysokości 60.000,00 zł.
2. W związku ze zmianami wydatków budżetu obejmujących planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018
roku, załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2018 Nr XXXV/276/17 z dnia
20 grudnia 2017r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, które
przyjmują brzmienie jak w załączniku Nr 2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/343/18
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 maja 2018 r.
w 2018 roku
Lp.

Dział

Rozdział

Treść / Rodzaj dotacji z budżetu

1

600

2

710

3

754

4

801

5

851

Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących - dla Powiatu
Wadowickiego na „dofinansowanie
utrzymania przeprawy promowej na rzece
Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K
Spytkowice – Poręba Żegoty w m.
Spytkowice”
Działalność usługowa
71035
Cmentarze
dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji samorządowych
zakładów budżetowych – ZUK Spytkowice
na wykonanie instalacji wentylacji
wywiewnej i klimatyzacji oraz montaż
dodatkowego okna w budynku kaplicy
cmentarnej na cmentarzu komunalnym
w Spytkowicach
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ryczowie na zakup
umundurowania, wyposażenia i sprzętu
pożarniczego, przekazywana w trybie
art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie p.pożarowej
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola
dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla
niepublicznych przedszkoli działających na
terenie Gminy Spytkowice przysługująca
zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie
oświaty
Ochrona zdrowia
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego – z zakresu

Kwota [zł] – dla jednostek:
Sektora
Spoza sektora
finansów
finansów
publicznych
publicznych

6.000,00
6.000,00
6.000,00

-

30.000,00
30.000,00
30.000,00

-

-

1.000,00
1.000,00
1.000,00

-

280.000,00
280.000,00
280.000,00

4.590,00
-

34.000,00
34.000,00
34.000,00
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profilaktyki antyalkoholowej
Izby wytrzeźwień
dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań bieżących – Miastu Bielsko
Biała na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku Białej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego –
GZUW dopłata do odprowadzanych ścieków
dotacje celowe z budżetu na finansowanie
kosztów realizacji inwestycji samorządowych
zakładów budżetowych – dla GZUW na
wykonanie projektu wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę „rozwiązania
gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków
w Spytkowicach; budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w m.: S-ce, M-ce, L-wa, B-ce, Rów i P-eś oraz likwidację oczyszczalni
ścieków w Bachowicach”
90002
Gospodarka odpadami
dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego –
ZUK dopłata do odbieranych odpadów
komunalnych
dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie
kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych –
ZUK Spytkowice na zakup sprzętu
i oprogramowania w celu dostosowania
systemu zbiórki odpadów komunalnych do
oznakowania, odbieranych z nieruchomości
zamieszkałych, odpadów za pomocą kodów
kreskowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury – GOK
92116
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury – GBP
92195
Pozostała działalność
dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego – z zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych poprzez
prowadzenie spotkań tematycznych
85158

6

7

900

921
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4.590,00
4.590,00

-

3.695.460,00
3.077.100,00
494.100,00

-

2.583.000,00

-

618.360,00
558.360,00

-

60.000,00

-

865.000,00
440.000,00
440.000,00

20.500,00
-

425.000,00
425.000,00

-

-

20.500,00
10.000,00
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(wspieranie inicjatyw lokalnych
i kulturalnych, rozbudzanie i pogłębianie
wśród mieszkańców wspólnej tożsamości
i poczucia odpowiedzialności za Gminę i jej
kulturowe dziedzictwo, integracja
pokoleniowa i środowiskowa oraz
aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu osób
po 50 roku życia) dla Mieszkańców Gminy
Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem
Sołectwa Bachowice pn. „Aktywni 50+”
dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego – z zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych poprzez wspieranie
społecznych inicjatyw lokalnych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz lokalnych
twórców, innowacyjnych rozwiązań
i promowanie produktów regionalnych
Kultura fizyczna
92695
Pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych – zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej
uchwale określającej warunki i tryb
finansowania zadania własnego w zakresie
rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice
Razem:
Ogółem dotacje w tym:
dotacje przedmiotowe
dotacje podmiotowe
dotacje celowe, w nich:
- w zakresie wydatków bieżących
- w zakresie wydatków majątkowych

-

10.500,00

-

214.700,00
214.700,00
214.700,00

4.601.050,00
550.200,00
5.151.250,00
1.052.460,00
1.145.000,00
2.953.790,00
280.790,00
2.673.000,00

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/343/18
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 maja 2018 r.
Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok
Lp.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Rodzaj
przychodu / kosztu

Przychody z dostaw, robót i usług
Pozostałe przychody
Dotacje przedmiotowe
Dotacje celowe
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
Przychody RAZEM
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody OGÓŁEM
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Odpisy amortyzacyjne
Koszty RAZEM
Inne zmniejszenia
Stan środków obrotowych na koniec roku
Koszty OGÓŁEM

Nazwa zakładu budżetowego

Gminny Zakład Usług
Wodnych
2.326.350,00
10.000,00
494.100,00
2.583.000,00
395.700,00
5.809.150,00
200.000,00
6.009.150,00
1.440.000,00
1.180.450,00
2.733.000,00
395.700,00
5.749.150,00
40.000,00
220.000,00
6.009.150,00

Zakład Usług
Komunalnych
1.583.000,00
10.000,00
558.360,00
90.000,00
120.000,00
2.361.360,00
150.000,00
2.511.360,00
1.110.000,00
1.041.360,00
90.000,00
120.000,00
2.361.360,00
150.000,00
2.511.360,00

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski

