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UCHWAŁA NR XLIII/290/18
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 191.080,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące 141.415,00 zł
b) dochody majątkowe 49.665,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 226.885,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 130.220,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 118.720,00 zł z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93.720,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące 11.500,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.1
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 96.665,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 96.665,00 zł,
- zgodnie z tabelą 2.2.
§ 3. 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 35.805,00 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 5.000,00 zł,

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 3.1
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.805,00 zł, w tym:
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1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.805,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne
i programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 30.805,00 zł - zgodnie z tabelą 3.2.
§ 4. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 2.2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych
budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok – zgodnie z tabelą Nr 4.
§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Wójta Gminy Iwkowa do:
1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3) zaciągania kredytów zaplanowanych w przychodach budżetu gminy do kwoty 5.370.000,00 zł.
§ 7. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:
- plan dochodów 36.271.919,33 zł
- plan wydatków 42.098.235,63 zł
- przychody
- rozchody

6.553.666,30 zł
727.350,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwkowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Dorota Kwaśna
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iwkowa w roku 2018
Dział

Rozdział

600

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Transport i łączność
60014

630

Drogi publiczne powiatowe

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacja dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

600.000,00
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

Turystyka

63003

Dotacja dla
jednostek sektora
finansów
publicznych

600.000,00

10.000,00

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych

10.000,00
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jednostek niezliczonych do
sektora finansów publicznych

754
75412

801

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

22.000,00
22.000,00

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Oświata i wychowanie
80104

80149

Przedszkola

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa
Realizacja zadań wymagających stosowania
z budżetu dla niepublicznej
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych jednostki systemu oświaty

w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Ochrona zdrowia

851

494.280,00
440.170,00
54.110,00

4.115,00

85149

Programy polityki zdrowotnej

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje celowe z budżetu jst

20.000,00

4.115,00

20.000,00
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udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego

852

Pomoc społeczna
85203

854

Ośrodki wsparcia

59.220,00
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

Edukacyjna opieka wychowawcza
85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

15.000,00
Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59.220,00

16.000,00

15.000,00

16.000,00

951.055,00
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Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek
niezliczonych do sektora
finansów publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92116

Biblioteki

926

Zadania z zakresu kultury fizycznej

951.055,00

751.500,00
Dotacje podmiotowa
z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

Kultura fizyczna
92605

Poz. 4212

451.500,00
300.000,00
70.000,00

Dotacje celowe z budżetu jst
udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego

70.000,00
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok –zwiększenia
Dz.

Rozdz.
1

§
2

010
01095
6630

756

75615

0310
0340
75616

0310
75618
0690
801
80101
0690
0750

Kwota
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
a) dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
a) dochody bieżące
- wpływy z podatku od nieruchomości
- wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
a) dochody bieżące
- wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

49.665,00
49.665,00
49.665,00

49.665,00

94.589,00

75.266,00
75.266,00
51.813,00
23.453,00

18.323,00
18.323,00
18.323,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.279,00
5.279,00
5.279,00
26,00
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innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów) samorządów województw
pozyskane z innych źródeł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
a) dochody bieżące
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

RAZEM
- dochody bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- dochody majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Poz. 4212

380,00
300,00

4.573,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
191.080,00
141.415,00
-49.665,00
--
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok – zwiększenia
Dz.
1

Rozdz.

010

Treść
3

Kwota
4

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe

49.665,00
49.665,00
49.665,00

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe

47.000,00
47.000,00
47.000,00

75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
a) wydatki bieżące

12.300,00
12.300,00
12.300,00

80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące

34.873,00
34.873,00
34.873,00

85219

POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

25.000,00
25.000,00
25.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące

41.547,00
41.547,00
41.547,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące

11.500,00
11.500,00
11.500,00

700

750

801

852

900
90002
921
92109
926
92601

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące

5.000,00
5.000,00
5.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 10 –

R A Z E M:
- wydatki bieżące
w tym ze środków Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków Unii Europejskiej
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226.885,00
130.220,00
-96.665,00
--
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Tabela Nr 2.1
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok –
zwiększenia
Dz.
1

§
2

750
75023

801
80101

852
85219

900
90002

921
92109
926
92601

Treść
3

Kwota
4

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.300,00
12.300,00
12.300,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

34.873,00
34.873,00
34.873,00

POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

25.000,00
25.000,00
25.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) dotacje na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.300,00

34.873,00

25.000,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
41.547,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
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R A Z E M- wydatki bieżące
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) dotacje na zadania bieżące

Poz. 4212

130.220,00
118.720,00
25.000,00
93.720,00
11.500,00
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Tabela Nr 2.2
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok –
zwiększenia
Dz.
1

§
2

010
01095

700
70005

Treść
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
w tym:
inwestycje
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
• środki własne
• środki UE

Kwota
4
49.665,00
49.665,00
49.665,00
49.665,00
--

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycje
- zakup gruntu (regulacja stanu prawnego)
• środki własne
• środki UE

47.000,00
47.000,00

RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

96.665,00
96.665,00
--

47.000,00
47.000,00
--
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok – zmniejszenia
Dz.
1

Rozdz.

010

Treść
3

01010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe

85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące

854

R A Z E M:
- wydatki bieżące
w tym ze środków Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków Unii Europejskiej

Kwota
4
30.805,00
30.805,00
30.805,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

35.805,00
5.000,00
-30.805,00
--
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Tabela Nr 3.1
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok –
zmniejszenia
Dz.
1

§
2

854
85415

Treść
3

Kwota
4

EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000,00
5.000,00
5.000,00

R A Z E M- wydatki bieżące
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000,00
5.000,00
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Tabela Nr 3.2
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok –
zmniejszenia
Dz.
1

§
2

010
01010

Treść
3

Kwota
4

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycja
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w gminie Iwkowa – etap V
• środki własne
• środki UE

30.805,00
30.805,00

30.805,00
30.805,00
--

RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

30.805,00
30.805,00
--
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/290/18
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 28 maja 2018r

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2018 rok
Dz.
1

Rozdz.
2

010
01010

01095

600
60014

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycja
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w gminie Iwkowa – etap IV
• środki własne
• środki UE
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie
Iwkowa – etap V wraz z ujęciem wody, stacją
uzdatniania i zbiornikiem wyrównawczym w miejsc.
Wojakowa
• środki własne
• środki UE
- budowa wodociągu w miejscowości Kąty
• środki własne
• środki UE
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych
• środki własne
• środki UE
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycja
- opracowanie projektu budowlanego na budowę
chodników przy drogach powiatowych
• środki własne
- budowa chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości Dobrociesz
• środki własne
- budowa chodników przy drogach powiatowych na
terenie Gminy Iwkowa, w tym:
- droga powiatowa nr 1410 K Iwkowa – Czhów –
Zdonia w msc. Iwkowa
- droga powiatowa nr 1450 K Łęki – Kąty –
Dobrociesz w msc. Dobrociesz

Kwota
4
3.105.589,19
3.005.924,19

1.650.000,00
1.020.096,00
629.904,00

1.319.195,00
775.721,00
543.474,00
36.729,19
36.729,19
-99.665,00

99.665,00
99.665,00
-864.771,95
660.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
600.000,00
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- droga powiatowa nr 1451 K Wojakowa – Sechna –
Ujanowice w msc. Wojakowa
- droga powiatowa nr 1447 K Muchówka – Porąbka
Iwkowska w msc. Wojakowa
• środki własne
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje
- budowa drogi Wojakowa Podjaszczurowa
• środki własne
- budowa drogi gminnej Wojakowa Grabaniówka
• środki własne
- modernizacja drogi Kąty Góry
• środki własne
- modernizacja i budowa drogi w sołectwie Drużków
Pusty
• środki własne
- modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa
Połom Mały
• środki własne
- modernizacja dróg gminnych w sołectwie Dobrociesz
• środki własne
- modernizacja drogi gminnej w Iwkowej na dz. Nr 86
• środki własne
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
inwestycja
- budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Iwkowa
• środki własne
• środki UE
- budowa i montaż małej architektury turystycznej
w miejscowości Iwkowa
• środki własne
• środki UE
- budowa placu zabaw w celu wzrostu atrakcyjności
turystyczno-rekreacyjnej regionu w miejscowości
Połom Mały gmina Iwkowa
• środki własne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycje:
- budowa przystanku w sołectwie Porąbka Iwkowska
• środki własne
- zakup gruntu (regulacja stanu prawnego dróg)
• środki własne

Poz. 4212

600.000,00
204.771,95
65.000,00
65.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
18.473,41
18.473,41
19.107,01
19.107,01
2.591,13
2.591,13
19.600,40
19.600,40
1.050.139,48
1.050.139,48

830.139,48
408.170,36
421.969,12
210.000,00
134.734,66
75.265,34
10.000,00
10.000,00
158.849,07
158.849,07
31.849,07
31.849,07
127.000,00
127.000,00
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Poz. 4212

Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:
- zakupy inwestycyjne
• środki własne
Pozostała działalność
w tym:
- Centrum Usług Wspólnych
• środki własne
• środki UE

118.919,00
15.100,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
- zakupy inwestycyjne
• środki własne
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kątach
• środki własne
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Dobrocieszu
• środki własne

104.600,40
104.600,40

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
inwestycja
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
sanitarną na terenie gminy Iwkowa
• środki własne
• środki UE
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
inwestycja
- obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa
(paliwo gazowe lub biomasa)
• środki własne
• środki UE
- obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa
(paliwa stałe)
• środki własne
• środki UE

RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

15.100,00
15.100,00
103.819,00
103.819,00
28.910,76
74.908,24

25.600,40
25.600,40
49.000,00
49.000,00
30.000,00
30.000,00
9.420.301,00
8.455.246,00

8.455.246,00
2.612.190,00
5.843.056,00
965.055,00

455.620,00
7.000,00
448.620,00
509.435,00
7.000,00
502.435,00
14.823.170,09
14.823.170,09
8.539.631,70

