
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/144/2012 
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

z dnia 17 września 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012  

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 

o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala,  

co następuje:  

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 118 836,65 zł w tym: zmniejsza się dochody 

bieżące o kwotę 130 462,25 zł zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11 625,60zł.  

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 129 297,00 zł.  

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:  

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 67 703,00 zł.  

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 197 000,00 zł.  

§ 2. Zmiany w budżecie wystąpiły w związku z potrzebą dokonania korekt w planie dochodów , wydatków 

jak i rozchodów. W związku z powyższym w Uchwale Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 

2012 Nr XVIII/85/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonuje się zmiany w następujący sposób:  

1) W planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012 dokonuje się zmian  

jak poniżej;  

  

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia  

Dział  Rozdział   Treść  Zmniejszenia  Zwiększenia  

600    Transport i łączność   2 000,00  

 60016   Drogi publiczne gminne   2 000,00  

   w tym dochody bieżące    

  0960  
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej  
 2 000,00  

750    Administracja publiczna   500,00  

 75023   
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)  

 500,00  

   w tym dochody bieżące    

  0970  Wpływy z różnych dochodów   500,00  
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756    

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

197 000,00   

 75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw  

11 000,00   

   w tym dochody bieżące    

  

0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw; opłata planistyczna  

11 000,00   

 75621   
Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa  

186 000,00   

   w tym dochody bieżące    

  
0010  

Podatek dochodowy od osób fizycznych; udział 

gminy w podatku PIT  
186 000,00   

758    Różne rozliczenia   75 663,35  

 75814   Różne rozliczenia finansowe   75 663,35  

   w tym dochody bieżące   64 037,75  

  

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

 64 037,75  

   w tym dochody majątkowe   11 625,60  

  

6330  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin)  

 11 625,60  

Razem dochody  197 000,00  78 163,35  

Razem zmniejszenia dochodów  118 836,65   

2) W planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012 dokonuje się zmian jak 

poniżej;  

  

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia  

Dział  Rozdział  Treść  Zmniejszenia  Zwiększenia  

010   Rolnictwo i łowiectwo  5 000,00   

 01095  Pozostała działalność  5 000,00   

  1) wydatki bieżące  5 000,00   

600   Transport i łączność  52 860,00  2 000,00  

 60014  Drogi publiczne powiatowe  11 000,00   

  1) wydatki majątkowe  11 000,00   

 60016  Drogi publiczne gminne   2 000,00  

  1) wydatki bieżące   2 000,00  

 60017  Drogi wewnętrzne  29 000,00   

  1) wydatki bieżące  29 000,00   

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  12 860,00   

  1) wydatki bieżące  12 860,00   

700   Gospodarka mieszkaniowa  186 000,00   
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 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  186 000,00   

  1) wydatki majątkowe  186 000,00   

750   Administracja publiczna   43 000,00  

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   500,00  

  1) wydatki bieżące   500,00  

 75095  Pozostała działalność   42 500,00  

  1) wydatki bieżące   42 500,00  

801   Oświata i wychowanie   68 563,00  

 80110  Gimnazja   3 360,00  

  1) wydatki bieżące   3 360,00  

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne   65 203,00  

  1) wydatki bieżące   65 203,00  

851   Ochrona zdrowia   1 000,00  

 85158  Izby wytrzeźwień   1 000,00  

  1) wydatki bieżące   1 000,00  

Razem wydatki  243 860,00  114 563,00  

Razem w zmniejszenia wydatków  129 297,00   

a) w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012 jak poniżej;  

  

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia  

Dział  Rozdział  Treść  Zmniejszenia  Zwiększenia  

010   Rolnictwo i łowiectwo  5 000,00   

 01095  Pozostała działalność  5 000,00   

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 000,00   

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
5 000,00   

600   Transport i łączność  41 860,00  2 000,00  

 60016  Drogi publiczne gminne   2 000,00  

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   2 000,00  

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
 2 000,00  

 60017  Drogi wewnętrzne  29 000,00   

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  29 000,00   

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
29 000,00   

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  12 860,00   

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  12 860,00   

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
12 860,00   

750   Administracja publiczna   43 000,00  

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   500,00  
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  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   500,00  

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
 500,00  

 75095  Pozostała działalność   42 500,00  

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   42 500,00  

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
 42 500,00  

801   Oświata i wychowanie   68 563,00  

 80110  Gimnazja   3 360,00  

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   3 360,00  

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
 3 360,00  

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne   65 203,00  

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   65 203,00  

  w tym:    

  
(1.2)wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  
 65 203,00  

851   Ochrona zdrowia   1 000,00  

 85158  Izby wytrzeźwień   1 000,00  

  (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące   1 000,00  

Razem wydatki  46 860,00  114 563,00  

Razem zwiększenia wydatków bieżących   67 703,00  

b) w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012 jak poniżej;  

  

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia  

Dział  Rozdział  Treść  Zmniejszenia  Zwiększenia  

600   Transport i łączność  11 000,00   

 60014  Drogi publiczne powiatowe  11 000,00   

  Inwestycje  11 000,00   

  w tym:    

  1. Budowa chodnika w m. Czubrowice  11 000,00   

700   Gospodarka mieszkaniowa  186 000,00   

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  186 000,00   

  Inwestycje  186 000,00   

  w tym:    

  I Rewitalizacja sołectwa Czubrowice  186 000,00   

Razem wydatki  197 000,00   

Razem zmniejszenia wydatków majątkowych  197 000,00   
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c) Wydatki budżetowe Sołectwa Łazy otrzymują nowe brzmienie jak poniżej:  

 

Wydatki budżetowe sołectwa ŁAZY  

Dz.  Rozdz.  TREŚĆ  PLAN  

600   Transport i łączność  8 000,00  

 60016  Drogi publiczne gminne  8 000,00  

(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  8 000,00  

w tym:   

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  8 000,00  

a) wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Łazy  8 000,00  

w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  8 000,00  

801   Oświata i wychowanie  2 000,00  

 80104  Przedszkola  2 000,00  

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 000,00  

  w tym:   

  (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 000,00  

  a) doposażenie przedszkola w m. Łazy (zakup pomocy dydaktycznych dla 
dzieci)  

2 000,00  

  w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  2 000,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  2 578,00  

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  2 578,00  

(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 578,00  

w tym:   

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 578,00  

a) zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Łaz  1 000,00  

b)organizacja uroczystości historycznych w m. Łazy związanych 
z pacyfikacja wsi  

1 578,00  

w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  2 578,00  

  OGÓŁEM  12 578,00  

d) wydatki budżetowe Sołectwa Jerzmanowice otrzymują nowe brzmienie jak poniżej;  

  

Wydatki budżetowe sołectwa JERZMANOWICE  

Dz.  Rozdz  TREŚĆ  PLAN  

600   Transport i łączność  15 000,00  

 60016  Drogi publiczne gminne  15 000,00  

(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych   

w tym:   

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych  

15 000,00  

a) remont dróg gminnych w m. Jerzmanowice  15 000,00  

w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  15 000,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  14 453,00  

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  14 453,00  

 (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  14 453,00  

w tym:   

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 14 453,00  
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budżetowych  

a) Organizacja festynu " Noc Świętojańska"  14 453,00  

w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  14 453,00  

  OGÓŁEM  29 453,00  

e) wydatki budżetowe Sołectwa Przeginia otrzymują nowe brzmienie jak poniżej;  

  

Wydatki budżetowe sołectwa PRZEGINIA  

Dz.  Rozdz.  TREŚĆ  PLAN  

600   Transport i łączność  2 000,00  

 60016  Drogi publiczne gminne  2 000,00  

(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 000,00  

w tym:   

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 000,00  

a) remont dróg gminnych w Przegini  2 000,00  

w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  2 000,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa  124,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  124,00  

  (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  124,00  

  w tym:   

  (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  124,00  

  a) zakup środków czystości do budynku komunalnego gminnego " 
Sołtysówka" w Przegini  

124,00  

  w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  124,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  3 000,00  

 75412  Ochotnicze straże pożarne  3 000,00  

(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 000,00  

w tym:   

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  3 000,00  

a) budowa ogrodzenia remizy OSP w Przegini  3 000,00  

w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  3 000,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  34 000,00  

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  34 000,00  

(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych  34 000,00  

w tym:   

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  34 000,00  

a) zakup podłogi tanecznej - tzw. bróg  10 000,00  

b) organizacja Festynu Ludowego w Przegini  12 000,00  

c) organizacja imprezy karnawałowej przez KGW dla mieszkańców m. 
Przegini, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek, zakup strojów dla 
KGW  

2 000,00  

d) zakup i remont instrumentów, zakup mundurów dla Orkiestry Dętej 
w Przegini  

4 000,00  

e) zakup instrumentów i nagłośnienia, pulpitów dla Zespołu młodzieżowego 
"BIG-BAND" w m .Przeginia  

3 000,00  

f) zakup instrumentów muzycznych oraz remont, zakup podręczników dla 
Zespołu "Sokoły"  

2 000,00  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 4650



g) zakup książek do biblioteki  1 000,00  

w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  34 000,00  

926   Kultura fizyczna  8 000,00  

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  8 000,00  

  (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące  8 000,00  

  a) dotacja na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu wśród 
młodzieży sołectwa Przeginia (zakup sprzętu sportowego i strojów 
sportowych dla dzieci i młodzieży grających w Klubie Sportowym " 
Promień")  

8 000,00  

  w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  8 000,00  

  OGÓŁEM  47 124,00  

3) § 3 pkt 1 , 2 i 3 Uchwały Budżetowej Nr XVIII/85/2011 Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2012 

z dnia 29 grudnia 2011, otrzymuje nowe brzmienie:  

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 205 514,69 zł , który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 205 514,69 zł  

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 015 641,62 zł i rozchody budżetu przychodów 

łącznej kwocie 1 810 126,93 zł – jak poniżej  

  

Plan przychodów i rozchodów budżetu  

Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2012 rok  

1.  Dochody ogółem  27 458 660,55  

2.  Wydatki ogółem  28 664 175,24  

3.  Wynik (nadwyżka/deficyt)  -1 205 514,69  

4.  Przychody budżetu ogółem  3 015 641,62  

 z tego:   

 - kredyty  1 820 466,58  

 - wolne środki  1 195 175,04  

5.  Rozchody budżetu ogółem  1 810 126,93  

 z tego:   

 - spłata pożyczek  242 300,35  

 - spłata kredytów  1 567 826,58  

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2012 w wysokości 1 820 466,58 zł 

z przeznaczeniem na:  

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 205 514,69 zł  

b) na pokrycie zobowiązań zaplanowanych w rozchodach budżetu w kwocie 614 951,89 zł  

4) Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/85/2011 Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2012 

z dnia 29 grudnia 2011, otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych  

dla uchwał budżetowych.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zbigniew Synowiec 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/144/2012   

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia   

z dnia 17 września 2012 r.  

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA W 2012 ROKU  

   w złotych  

Dz.  Rozdz.  Nazwa  Kwota  

600   Transport i łączność  50 000  

 60014  Drogi publiczne powiatowe  50 000  

 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego  

50 000  

750   Administracja publiczna  1 000  

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  1 000  

 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) 

między jednostkami samorządu terytorialnego  

1 000  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2 000  

 75410  Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  2 000  

 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  2 000  

801   Oświata i wychowanie  490 000  

 80104  Przedszkola  490 000  

 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu 

terytorialnego  

190 000  

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  300 000  

851   Ochrona zdrowia  1 000  

 85158  Izby wytrzeźwień  1 000  

 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 

samorządu terytorialnego  

1 000  

852   Pomoc społeczna  280 182  

 85203  Ośrodki wsparcia  280 182  

  dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

280 182  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  160 000  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  160 000  

 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  160 000  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  590 000  

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  345 000  

 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  345 000  

92116  Biblioteki  245 000  

 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  245 000  

926   Kultura fizyczna  126 000  

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  126 000  

 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 5 000  
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w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego  

 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

121 000  

RAZEM - DOTACJE  1 700 182  

  w tym  w tym:  

  dotacje przedmiotowe  160 000  

  dotacje podmiotowe  890 000  

  dotacje celowe  650 182  

  w tym   

  dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących  649 182  

  dotacje celowe inwestycyjne  1 000  
 

 Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zbigniew Synowiec 

 

Uzasadnienie  

Zmiany w budżecie wystąpiły po stronie dochodów w związku z wprowadzeniem;  

1) zwrotu środków za zużytą energię w Aptece prywatnej zlokalizowanej przy UG w wysokości 500,00zł,  

2) otrzymaniem darowizny od przedsiębiorcy w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi 

gminnej w Jerzmanowicach,  

3) dotacji celowej w wysokości 75 663,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych 

w ramach funduszu sołeckiego w 2011r,  

4) zmniejszeniem planu dochodów z tytułu renty planistycznej,  

5) zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków na:  

1) składkę za uczestnictwo Gminy w Lokalnej Grupie Działania w wysokości42 500,00 zł,  

2) badanie wad postaw młodzieży gimnazjalnej - kwota 3 360,00,  

3) izby wytrzeźwień 1000,00 (wniosek komisji zdrowia i pomocy społecznej oraz komisji statutowej 

i bezpieczeństwa publicznego),  

4) stołówki szkolne - kwota 65 203,00,  

Zabezpieczenia środków na w/w zadanie dokonuje się pomniejszając plan wydatków w różnych 

działach klasyfikacji budżetowej m. in:  

5 000,00 z rozdziału 01095; z wkładu własnego do zadania realizowanego przy współudziale dotacji 

– remont dróg rolniczych,  

29 000,00 z rozdziału 60017 - remontu dróg gminnych,  

12 860,00 z wkładu własnego do zadania remont dróg gminnych uszkodzonych na wskutek klęsk 

żywiołowych  

Zwiększa się planowane spłaty pożyczek na rok 2012 o kwotę 10 460,35 zł (dot. pożyczki  

na termomodernizacje Szkoły podstawowej w Jerzmanowicach).  

W związku z ujęciem zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja sołectwa Czubrowice” w wykazie 

przedsięwzięć w WPF do realizacji w cyklu dwuletnim, dokonuje się stosownego pomniejszenia planu 

w 2012r na powyższym zadaniu.  
 

 Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zbigniew Synowiec 
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