UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010
RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje:
§1
W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 863.219 zł.
DOCHODY BUDŻETU GMINY – 2010 ROK
DZ. ROZ.
§
NAZWA
Zwiększ. Zmniejsz.
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
664.074
75412 Ochotnicze straże pożarne
664.074
6207 Dotacje celowe w ramach programów
finsowanych 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
664.074
*
Poprawa
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych
warunków gospodarowania na terenie Gminy
Wadowice Górne pod względem zagrożeń
naturalnych i technologicznych – „Zakup
nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem bojowym” –
664.074 zł
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
852
POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów

181.257

-

181.257
181.257
13.388

-

12.500

-

500
2.000

-

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
85295 Pozostała działalność
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie
porozumień
z
organami
adm.rządowej
* Program Integracji Społecznej w ramach
PPWOW – 888 zł
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
- Dotacja z Powiatu Mieleckiego na
dofinansowanie imprezy pn. „IX Powiatowy
Przegląd
Kapel
Ludowych
i Zespołów
Folklorystycznych” – 4.500 zł
RAZEM
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE BUDŻETU

10.000

-

888

-

888

-

4.500
4.500

-

4.500

-

863.219
863.219

-

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.162 zł.
WYDATKI BUDŻETU GMINY – 2010 ROK
DZ. ROZ.
§
NAZWA
Zwiększ. Zmniejsz.
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
135.800
60016 Drogi publiczne gminne
135.800
18.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup
usług
remontowych
40.200
4270
44.000
4300 Zakup usług pozostałych
15.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Budowa parkingu w centrum wsi Wadowice
Dolne – 15.000 zł
18.600
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Budowa parkingów w centrum wsi Kawęczyn
i Wadowice Górne – 18.600 zł
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
97.300
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
97.300
97.300
4300 Zakup usług pozostałych
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
872.964
888.770
75412 Ochotnicze straże pożarne
872.964
888.770

2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie
zadań
zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
* Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wadowicach Górnych na zadanie
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wadowicach Górnych – 91.700 zł
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
*
Poprawa
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych
warunków gospodarowania na terenie Gminy
Wadowice Górne pod względem zagrożeń
naturalnych i technologicznych – „Zakup
nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem bojowym”
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
*
Poprawa
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych
warunków gospodarowania na terenie Gminy
Wadowice Górne pod względem zagrożeń
naturalnych i technologicznych – „Zakup
nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem bojowym”
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
*
Poprawa
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych
warunków gospodarowania na terenie Gminy
Wadowice Górne pod względem zagrożeń
naturalnych i technologicznych – „Zakup
nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem bojowym”
6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
* Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wadowicach Górnych na realizację zadania:
„Poprawa
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych
warunków gospodarowania na terenie Gminy
Wadowice Górne pod względem zagrożeń
naturalnych i technologicznych – „Zakup
nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem bojowym” –
651.111 zł

91.700

12.963

-

2.288

15.250

-

873.520

651.111

-

801
80101

80103

80104

80110

80178

80195

6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
* Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wadowicach Górnych na realizację zadania:
„Poprawa
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych
warunków gospodarowania na terenie Gminy
Wadowice Górne pod względem zagrożeń
naturalnych i technologicznych – „Zakup
nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem bojowym” –
114.902 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4270 Zakup usług remontowych
* Szkoła Podstaw. w Wad. Dolnych – 2.700 zł
* Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych
– 25.000 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej
w Wadowicach Górnych – 25.000 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Budowa ogrodzenia przy Szkoły Podstawowej
w Jamach – 10.000 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Przedszkola
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
* Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego
– Publiczne Przedszkole w Wadowicach
Górnych – 5.000 zł
Gimnazja
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4270 Zakup usług remontowych
* Szkoła Podstawowa w Woli Wadowskiej –
2.700 zł
Pozostała działalność

114.902

-

187.580
134.000
82.000
12.300
2.000
27.700

27.700
25.000
-

-

25.000

10.000

-

11.600
9.700
1.400
500
5.000

-

5.000

-

27.100
23.000
3.600
500
-

2.700
2.700

9.880

-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
852
POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości
4580 Pozostałe odsetki
85295 Pozostała działalność
4303 Zakup usług pozostałych
4433 Różne opłaty i składki
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wadowice Górne – Przebendów (etap II)
i Wadowice Dolne – 30.000 zł
* Budowa kanalizacji - Piątkowiec I – 24.400 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Opracowanie projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Izbiska – 48.000 zł.
* Opracowanie projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Grzybów – 36.600 zł.
* Opracowanie mapy zasadniczej pod
aktualizację projektu kanalizacji Piątkowiec –
Zwiernik – 8.600 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4300 Zakup usług pozostałych
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
podmiotowa
z
budżetu
dla
2480 Dotacja
samorządowej instytucji kultury
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Wadowicach Górnych z siedzibą w
Wadowicach Dolnych - 10.000 zł, w tym: sport
10.000 zł

8.400
1.270
210
3.388

-

2.500

-

2.000

-

500
888
792
96

-

54.400
54.400
54.400

143.200
93.200
-

-

93.200

-

50.000
50.000

25.000
25.000

10.000
-

10.000

-

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.
zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.500
* Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach
Górnych z/s w Wad. Dolnych na realizację
zadania „IX Powiatowy Przegląd Kapel
Ludowych i Zespołów Folklorystycznych” –
4.500 zł
2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.
zaliczanych do sektora finansów publicznych
10.500
* Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach
Górnych z/s w Wad. Dolnych na realizację
zadania „Remont budynku Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Wad. Górnych z/s
w Wad. Dolnych wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego – plac spotkań i rekreacji
oraz wykonanie placów i zabaw w Wad.
Dolnych i Przebendowie” – 10.500 zł
92195 Pozostała działalność
10.000
10.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Budowa parkingu przed Domem Ludowym
w Piątkowcu – 10.000 zł
RAZEM
1.279.132 1.166.970
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE BUDŻETU
112.162
§2
Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 751.057 zł do wysokości 6.926.766 zł,
który zostanie pokryty przychodami:
- pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.586.457 zł,
- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 340.309 zł.
§3
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.909.266 zł, tj:
- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 7.568.957 zł,
- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 340.309 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich w wysokości 982.500 zł.
3. Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości
982.500 zł ustala się kredyty i pożyczki w wysokości 982.500 zł.

§4
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.586.467 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek do wysokości 982.500 zł,
- na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu
do wysokości 3.000.000 zł.
§5
Określone w § 1 - 4 zmiany wprowadza się do Uchwały Rady Gminy w Wadowicach
Górnych nr XXXVII/205/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku - Uchwała budżetowa
Gminy Wadowice Górne na 2010 rok.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

