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Poz. 4508
UCHWAŁA NR LVI/391/18
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia
2017 roku.
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994. 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 budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 20.539,00 zł w tym:
- dochody bieżące o kwotę 10.539,00zł,
- dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 539,00 zł.
- jak poniżej
Dział
1
801

Nazwa - Treść
2
Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

855

Zmniejszenia
3
539,00
539,00

Zwiększenia
4
10 539,00
539,00

539,00

539,00

w tym: dochody majątkowe

10 000,00

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

10 000,00

Rodzina
w tym: dochody bieżące

10 000,00
10 000,00

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

10 000,00
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RAZEM DOCHODY
w tym:
a) dochody bieżące

539,00

20 539,00

539,00

10 539,00

b) dochody majątkowe

10 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 139.129,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 119.129,00 zł.
- jak poniżej
Dział
1

Rozdz.
2

700
70005

710
71004

754
75412

757

Nazwa - Treść
3

Zwiększenia
5

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Działalność usługowa

20 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50 000,00

Ochotnicze straże pożarne
w tym :
a) wydatki majątkowe
w tym :

50 000,00

dotacje na zadania majątkowe

50 000,00

Obsługa długu publicznego
75702

Zmniejszenia
4

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

50 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
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obsługa długu

801

Oświata i wychowanie
80101

80150

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych

85395

855

50 000,00
8 741,00

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

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

853

Poz. 4508

10 000,00
10 000,00
10 000,00

8 741,00

8 741,00
8 328,00
8 328,00
413,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10 000,00

Pozostała działalność
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

Rodzina

85502

10 000,00

Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

10 000,00

10 000,00

10 000,00

dotacje na zadania bieżące

921
92105

10 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 388,00

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

10 329,00
10 329,00
10 329,00

49 129,00
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 734,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

6 595,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :

20 388,00

dotacje na zadania bieżące

20 388,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

28 741,00

92601

20 388,00

28 741,00
28 741,00
28 741,00

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

59,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
926

Poz. 4508

59,00
59,00

9,00

Kultura fizyczna

20 000,00

Obiekty sportowe
w tym :
a) wydatki bieżące
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

RAZEM

119 129,00

139 129,00

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

119 129,00

79 129,00

68 716,00

48 741,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 112,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

56 604,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

413,00

48 741,00
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dotacje na zadania bieżące

30 388,00

obsługa długu

50 000,00

b) wydatki majątkowe

60 000,00

3. Zwiększenia wydatków z ust. 1 obejmują zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
60.000,00 zł w tym dotacje majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.
- jak poniżej:
Dział
1

Rozdz.
2

754
75412

Nazwa - Treść
3

Zmniejszenia
4

Zwiększenia
5

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50 000,00

Ochotnicze straże pożarne

50 000,00

dotacje majątkowe

50 000,00

w tym:
- Dotacja na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Trąbkach w ramach projektu "Bezpieczna
Małopolska 2018"

801
80101

50 000,00

Oświata i wychowanie

10 000,00

Szkoły podstawowe

10 000,00

wydatki inwestycyjne

10 000,00

w tym:
- Budowa schodów terenowych przy Szkole Podstawowej w Łazanach
(prace projektowe)

10 000,00

RAZEM

60 000,00

§ 3. 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.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mariusz Pazdan
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Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Biskupice
Nr LVI/391/18 z dnia 18 czerwca 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
523,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

754

500,00
500,00
23,00

23,00

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

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

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publivznych (§6230)

80 000,00
80 000,00
30 000,00

50 000,00
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Komendy powiatowe Państwowej
75411 Straży Pożarnej

801
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Wpłaty od jednostek na państwowy
Fundusz celowy (§2300)

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

Poz. 4508

5 000,00
5 000,00

535 491,78

1 430 857,00

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

766 054,12

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

79 268,00

766 054,12

Oddziały przedszkolne w szkołach

80103 podstawowych

80104 Przedszkola

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)

534 800,00
534 800,00

25 000,00
5 000,00

5 000,00
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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
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

1 000,00

1 000,00

1 100,00

1 100,00
20 000,00

20 000,00
50 000,00

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)

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

Poz. 4508

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

900
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25 000,00

25 000,00
25 000,00

25 000,00

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

985 000,00
985 000,00
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Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

92109 Domy i ośrodki kultury - świetlice
i kluby

596 313,06
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)

92116 Biblioteki

926

13 500,00

13 500,00
422 991,06
422 991,06

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

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

73 500,00

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:

1 189 427,84

2 647 857,00
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OGÓŁEM DOTACJE 3.837.284,84 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe: 2.027.170,06 zł
- dotacje celowe: 1.810.114,78 zł
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 775.114,78 zł
- dotacje celowe inwestycyjne: 1.035.000,00 zł.
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