
 
 

UCHWAŁA NR XX/185/2012 
RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 

z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce postanawia:  

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 864.096,00 zł, w tym:  

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.904,00 zł,  

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł,  

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 96,00 zł, z tego:  

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.904,00 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19.850,00 zł, z czego:  

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 19.850,00 zł,  

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych o kwotę 124.054,00 zł.  

2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 144.000,00 zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 
144.000,00 zł, z czego zmniejsza się wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 164.000,00 zł.  

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu kredytów bankowych o kwotę 900.000,00 zł oraz 
zwiększa się rozchody o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczki udzielane przez wójta w roku 
budżetowym – zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012 Nr XIV/153/2011 Rady Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku Nr 1 „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012” wprowadza się zmiany 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  

2) w załączniku Nr 2 „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012” wprowadza się zmiany 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,  

3) załącznik Nr 3 „PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012” 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,  

4) załącznik Nr 4 „ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 
W 2012 ROKU” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,  
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5) załącznik Nr 10 „PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W ROKU 2012.” otrzymuje 
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 Przewodniczący Rady Gminy  
Stefan Nawrot 

Uzasadnienie  

Dokonuje się korekty budżetu gminy na rok 2012 poprzez:  

1) zwiększenie przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów bankowych o kwotę 900.000,00 zł,  

2) zwiększenie rozchodów z przeznaczeniem na pożyczki udzielane przez wójta w roku budżetowym o kwotę 
36.000,00 zł,  

3) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 864.096,-zł w tym:  

a) zwiększenie w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 11.500,-zł w związku z dokonaną darowizną 
w postaci pieniężnej przez osobę fizyczną,  

b) zmniejszenie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.000.000,-zł w związku z nie dojściem 
do skutku sprzedaży działek budowlanych w Tropiszowie,  

c) zwiększenie w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 124.054,-zł w związku przekazaniem 
środków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez 
całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio,  

d) zwiększenie w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 350,-zł z tytułu 
opłaty targowej,  

4) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 96,-zł w tym:  

a) zmniejszenie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi o kwotę 164.000,-zł środków na wydatki majątkowe-inwestycyjne związane z realizacją 
inwestycji pn. „Budowa gminnego wodociągu”,  

b) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 
16.500,-zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej,  

c) zwiększenie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 124.054,-zł 
na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio,  

d) zwiększenie w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000,-zł - wpłata na państwowy fundusz 
celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie,  

e) zwiększenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 350,-zł 
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,  

f) zwiększenie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 
3.000,-zł z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego „Badanie wad postawy uczniów klas 
I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2011-2013.  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Stefan Nawrot
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XX/185/2012 
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
z dnia 25 września 2012 r. 

 
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 

 
Dział  Źródło dochodów Zmniejszenia  Zwiększenia  

600  Transport i łączność  -  11.500,00  

w tym dochody bieżące :    

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)  -  11.500,00  

700  Gospodarka mieszkaniowa  1.000.000,00  -  

w tym dochody majątkowe:    

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770)  1.000.000,00  -  

750  Administracja publiczna  -  124.054,00  

w tym dochody bieżące:    

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - środki z Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” 
Comenius Partnerskie Projekty Regio (§ 2701)  

-  124.054,00  

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

-  350,00  

w tym dochody bieżące :    

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)  -  350,00  

Razem:  1.000.000,00  135.904,00  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Stefan Nawrot 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XX/185/2012 
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
z dnia 25 września 2012 r. 

 
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 

 
Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Zmniejszenia Zwiększenia 

010   Rolnictwo i łowiectwo  164.000,00  -  

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  164.000,00  -  

W tym:    

b) wydatki majątkowe:  164.000,00  -  

w tym:    

- wydatki inwestycyjne – „Budowa  
gminnego wodociągu” (§ 6059)  

164.000,00  -  

w tym:    

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  

164.000,00  -  

600   Transport i łączność  -  16.500,00  

60016  Drogi publiczne gminne  -  16.500,00  

W tym:    

a) wydatki bieżące  -  16.500,00  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  -  16.500,00  

w tym:    

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  -  16.500,00  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 5045



750   Administracja publiczna  -  124.054,00  

75023  Urzędy gmin  -  124.054,00  

W tym:    

a) wydatki bieżące  -  124.054,00  

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  

-  124.054,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  -  20.000,00  

75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  -  20.000,00  

b) wydatki majątkowe:  -  20.000,00  

w tym:    

- wydatki inwestycyjne – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego – dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie” (§ 6170)  

-  20.000,00  

801   Oświata i wychowanie  -  350,00  

80101  Szkoły podstawowe  -  350,00  

W tym:    

a) wydatki bieżące  -  350,00  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  -  350,00  

w tym:    

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  -  350,00  

851   Ochrona zdrowia  -  3.000,00  

85149  Programy polityki zdrowotnej  -  3.000,00  

W tym:    

a) wydatki bieżące  -  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  

Razem:  164.000,00  163.904,00  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Stefan Nawrot 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XX/185/2012 
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
z dnia 25 września 2012 r. 

 
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 

 
I.  DOCHODY  20.693.117,77  

 w tym:   

1.  Dochody bieżące  20.578.680,77  

2 .  Dochody majątkowe  114.437,00  

II.  WYDATKI  24.630.691,77  

 w tym:   

1.  Wydatki bieżące  19.596.250,77  

2.  Wydatki majątkowe  5.034.441,00  

III.  NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)  - 
3.937.574,00  

IV.  PRZYCHODY BUDŻETU  4.885.679,00  

 w tym:   

1.  Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

847.515,00  

2.  Kredyt  3.000.000,00  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 5045



3.  Pożyczka z WFOŚiGW  157.406,00  

4.  Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013  763.888,00  

5.  Spłata pożyczki udzielonej  116.870,00  

V.  ROZCHODY BUDŻETU  948.105,00  

 w tym:   

1.  Spłata zaciągniętych kredytów  585.000,00  

2.  Spłata pożyczek z WFOŚiGW  54.600,00  

3.  Pożyczki udzielane  308.505,00  

 z tego:   

 Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej  

302.505,00  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Stefan Nawrot 
 

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XX/185/2012 
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
z dnia 25 września 2012 r. 

 
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU 

 
Lp.  Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota /zł/  

1.  Budowa gminnego wodociągu  2.776.000,00  

2.  Kanalizacja gminy  35.000,00  

3.  Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego – Przebudowa początkowego odcinka drogi powiatowej K1266 Igołomia-Koniusza  

100.000,00  

4.  Termomodernizacja budynku OZ w Igołomi  200.000,00  

5.  Zakup programu komputerowego  4.500,00  

6.  Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  

20.000,00  

7.  Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku remizy OSP w Dobranowicach  107.000,00  

8.  Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP  7.000,00  

9.  Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach  50.000,00  

10.  Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach  30.000,00  

11.  Zakup instrumentu muzycznego  3.700,00  

12.  Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego  48.500,00  

13.  Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na zadanie inwestycyjne - Remont 
i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe 
w Stręgoborzycach  

58.741,00  

14.  Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na zadanie inwestycyjne - Remont 
i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu  

274.000,00  

15.  Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów  820.000,00  

16.  Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej, remont chodnika 
i placu parkingowego  

500.000,00  

Razem:  5.034.441,00  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Stefan Nawrot 
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr XX/185/2012 
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
z dnia 25 września 2012 r. 

 
PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W ROKU 2012 

 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § 
Kwota  

/zł/ 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych     915.324,00  

1. Transport i łączność  600    159.400,00  

1.1. Drogi publiczne powiatowe   60014   100.000,00  

1.1.1 Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego – „Modernizacja początkowego odcinka 
drogi powiatowej K1266 Igołomia-Koniusza”  

  6620  100.000,00  

1.2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   60078   59.400,00  

1.2.1. 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  59.400,00  

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  754    26.000,00  

2.1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   75411   26.000,00  

2.1.1. Wpłata na państwowy fundusz celowy - na pokrycie wydatków bieżących związanych 
z kosztami funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie  

  3000  6.000,00  

2.1.2. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”  

  6170  20.000,00  

3. Ochrona zdrowia  851    3.000,00  

3.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154   3.000,00  

3.1.1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja na dofinansowanie 
zadań Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w związku obsługą 
mieszkańców z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

  2710  3.000,00  

4. Pomoc społeczna  852    10.100,00  

4.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

 85212   10.000,00  

4.1.1. 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 – zwrot świadczeń  

  2910  10.000,00  

4.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej  

 85213   100,00  

4.2.1. 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 – zwrot świadczeń  

  2910  100,00  

5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  853    27.641,00  

5.1. Pozostała działalność   85395   27.641,00  

5.1.1. 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 – POKL „Nowa droga– Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”  

  2917  27.641,00  

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  900    35.442,00  

6.1. Gospodarka odpadami   90002   35.442,00  

6.1.1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa 
małopolskiego"  

  2316  5.316,00  

6.1.2. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa 
małopolskiego"  

  2317  30.126,00  
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7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  921    653.741,00  

7.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   92109   538.741,00  

7.1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla 
Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach  

  2480  206.000,00  

7.1.2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  

  6220  332.741,00  

7.1.2.1 Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na „ Remont 
i modernizację budynku byłej szkoły podstawowej na Lokalne Centrum Kulturalno-
Rozwojowe w Stręgoborzycach”  

   58.741,00  

7.1.2.2 Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na „Remont 
i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu”  

   274.000,00  

7.2. Biblioteki   92116   115.000,00  

7.2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach  

  2480  115.000,00  

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     80.000,00  

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  754    20.000,00  

1.1. Ochotnicze straże pożarne   75412   20.000,00  

1.1.1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 
dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP  

  2830  13.000,00  

1.1.2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych – dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP  

  6230  7.000,00  

2. Kultura fizyczna  926    60.000,00  

2.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej   92605   60.000,00  

2.1.1. 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  60.000,00  

Dotacje ogółem (I+II): 995.324,00  

 
 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Stefan Nawrot 
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