
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/189/2012 
RADY GMINY IWANOWICE 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011  
Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.  

Na podstawie art. 211 , art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, 

poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 220.000,00 zł w wyniku zmniejszenia 

dochodów majątkowych o kwotę 220.000,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu o kwotę 914.387,00 zł 

w wyniku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 139.258,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 
775.129,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;  

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 148.300,00 zł – jak w załączniku nr 2.  

3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:  

1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 142.600,00 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków 

jednostek budżetowych o kwotę 14.701,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.031,00 zł, 

wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.670,00 zł oraz zmniejszenia 

świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.324,00 zł i dotacji na zadania bieżące o kwotę 92.575 zł – 

jak w załączniku 2.1 (zmiany w planie wydatków bieżących)  

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.700 zł w wyniku zmniejszenia wydatków  

na inwestycje o kwotę 5.700 zł – jak w załączniku 2.2 (zmiany w planie wydatków majątkowych).  

§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu – jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice  

z dnia 21 grudnia 2011r. – wprowadza się następujące zmiany :  

1) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi 

planowany deficyt budżetu w kwocie 794.350,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

a) zaciąganych pożyczek w łącznej kwocie 767.533,89 zł; zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 

26.816,80 zł;  

2) dotychczasowy zapis § 4 otrzymuje brzmienie:  

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3.862.081,69 zł oraz łączną kwotę rozchodów 

budżetu w wysokości 3.067.731,00 zł - jak w załączniku nr 3.  

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :  

1) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości 2.916.126,80 zł z czego:  
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a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty  

26.816,80 zł; na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do kwoty  

2.089.310,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.  

2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w wysokości 767.533,89 zł.  

3. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 

w kwotach określonych limitami z ust.2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć 
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice 

w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.  

3) w tabeli 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  

4) w tabeli 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały,  

5) w tabeli 2.1 (plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1  
do niniejszej uchwały,  

6) w tabeli 2.2 (plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.2  
do niniejszej uchwały,  

7) tabela 3 (Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Iwanowice na rok 2012) – otrzymuje 
brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,  

8) tabela 7 (Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki  
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień na 2012 rok) - otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4  
do niniejszej uchwały  

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco: Plan dochodów budżetu 

gminy wynosi 24.244.354,86 zł; Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25.038.705,55 zł.  

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Iwanowice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

Edward Stopiński 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/189/2012   

Rady Gminy Iwanowice   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Lp.  Dział  Rozdz.  Nazwa – treść  Zmniejszyć  Zwiększyć  

1.  700   Gospodarka mieszkaniowa  220.000,00   

  

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
w tym: dochody majątkowe ze sprzedaży 

składników majątkowych (0770)  

220.000,00  

 

220.000,00  

 

2.  758   Różne rozliczenia   139.258,00  

  

75802  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego  

w tym: dochody bieżące z tytułu wpływu 

środków na uzupełnienie dochodów gminy 

(2750)  

 139.258,00  

 

 

139.258,00  

3.  801   Oświata i wychowanie   775.129,00  

  

80195  Pozostała działalność  
w tym: dochody majątkowe z wpływu dotacji 

celowej w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich w tym:  

- środki europejskie (6207)  

- współfinansowanie z budżetu państwa (6209)  

  

775.129,00  

 

 

 

 

 

38.756,00  

736.373,00  

Razem:  220.000,00  914.387,00  

Różnica:   694.387,00  
 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Edward Stopiński 
 

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/189/2012   

Rady Gminy Iwanowice   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Zmiany w planie wydatków  

budżetu Gminy Iwanowice na rok 2012  

  

Dział  Rozdział  Treść  Zmniejszyć  Zwiększyć  

801   Oświata i wychowanie  109.945,00   

 80104  Przedszkola  

w tym:  

a) wydatki bieżące  

b) wydatki majątkowe  

16.920,00  

 

11.220,00  

5.700,00  

 

 80110  Gimnazja  

w tym:  

a) wydatki bieżące  

92.575,00  

 

92.575,00  

 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
w tym:  

a) wydatki bieżące  

450,00  

 

450,00  
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852   Pomoc społeczna  38.355,00   

 85213  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  
w tym:  

a) wydatki bieżące  

3.031,00  

 

 

 

 

 

3.031,00  

 

 85216  Zasiłki stałe  

w tym:  

a) wydatki bieżące  

22.692,00  

 

22.692,00  

 

 85295  Pozostała działalność  
w tym:  

a) wydatki bieżące  

12.632,00  

 

12.632,00  

 

Razem wydatki:  148.300,00   

Różnica:  148.300,00   
 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Edward Stopiński 
 

Załącznik Nr 2.1  
do Uchwały Nr XXIX/189/2012   

Rady Gminy Iwanowice   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwanowice na 2012 rok.  

  

Dział  Rozdz.  Nazwa – treść  Zmniejszyć  Zwiększyć  

1  2  3  4  5  

801   Oświata i wychowanie  104.245,00   

 

80104  Przedszkola  

w tym:  

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych  

11.220,00  

11.220,00  

11.220,00  

 

 

80110  Gimnazja  

w tym:  

1) dotacje na zadania bieżące  

92.575,00  

 

92.575,00  

 

 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
w tym:  

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych  

450,00  

 

450,00  

450,00  

 

852   Pomoc społeczna  38.355,00   

 

85213  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  
w tym:  

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 

3.031,00  

 

 

 

 

3.031,00  

3.031,00  
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85216  Zasiłki stałe  

w tym:  

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

22.692,00  

 

22.692,00  

 

 

85295  Pozostała działalność  
w tym:  

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

12.632,00  

 

12.632,00  

 

  Razem:  142.600,00  -  

  Różnica  142.600,00   
 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Edward Stopiński 
 

Załącznik Nr 2.2  
do Uchwały Nr XXIX/189/2012   

Rady Gminy Iwanowice   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwanowice na 2012 rok.  

  

Dział  Rozdział  Treść  
Kwota planu  

zmniejszenie  zwiększenie  

1  2  3  4  5  

801   Oświata i wychowanie  5.700,00   

 

80104  Przedszkola  

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym:  

- docieplenie ścian i stropu budynku przedszkola 

w Iwanowicach:  

- wykonanie projektu kotłowni i instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku przedszkola w Sieciechowicach  

5.700,00  

 

1.700,00  

 

4.000,00  

 

Razem:  5.700,00   

Różnica:  5.700,00   
 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Edward Stopiński 
 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX/189/2012   

Rady Gminy Iwanowice   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Iwanowice na rok 2012  

  

Wyszczególnienie  Plan  

A. DOCHODY OGÓŁEM  24.244.354,86  

B. WYDATKI OGÓŁEM  25.038.705,55  

C. Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)  - 794.350,69  

D. Finansowanie (D1 – D2)  + 794.350,69  
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D1. PRZYCHODY BUDŻETU  

z czego:  

1) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania:  

- remont XIX w. Muzeum PTTK i UG w Iwanowicach  

- modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Iwanowice  

2) kredyt  

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst , 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

3.862.081,69  

 

 

 

112.860,00  

654.673,89  

 

2.116.126,80  

978.421,00  

D2. ROZCHODY BUDŻETU z tego:  3.067.731,00  

1) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu jst roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek  

648.000,00  

2) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na realizację inwestycji pn. 

Kanalizacja Maszków – I etap (2009)  

354.760,00  

3) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu jst roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek  

800.000,00  

4) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu jst roku 2011  

100.000,00  

5) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji budowa sieci gazowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Sieciechowice  

78.000,00  

6) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku 

szkolnego w Damicach  

24.000,00  

7) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku 

szkolnego w Sieciechowicach  

21.500,00  

8) Spłata raty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. kanalizacja 

Maszków  

273.200,00  

9) Spłata pożyczki pobranej w BGK na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 
zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w msc. Maszków  

768.271,00  

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Edward Stopiński 
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