
1. Zwiększenie planu dochodów  w kwocie zł

Dział

600

758

801

603 685,00

Kwota

RADA GMINY ŁODYGOWICE

u c h w a l a  co następuje:

§ 1.

U C H W A Ł A  Nr XVIII/193/2012

RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

I. Dokonuje zmian w budżecie gminy na 2012 rok poprzez:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130 000,00

Dochody bieżące z tego: 130 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin)
130 000,00

218 589,00

218 589,00

RÓŻNE ROZLICZENIA 86 000,00

86 000,00

Wpływy z różnych dochodów 86 000,00

292 749,00

74 160,00

74 160,00

Dochody bieżące z tego:

Dochody majątkowe z tego:

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje celowe w ramach progarmów 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 - płatności w zakresie budżetu środków 

europejskich

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie 

programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólną 

Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

Dochody bieżące z tego:



900

2. Zmniejszenie planu dochodów  w kwocie zł

Dział

801

853

251 496,00

OGÓŁEM:

2 550,00

328 206,00

Dochody bieżące z tego: 2 550,00

Dotacje celowe w ramach progarmów 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-współfinansowanie programów i 

projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólną 

Politykę Rolną

382,50

II. Dochody majątkowe

I. Dochody bieżące w tym: 76 710,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
76 710,00

74 160,00

I. Dochody bieżące w tym:

OGÓŁEM:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 94 936,00

Dochody majątkowe z tego: 94 936,00

74 160,00

2 167,50

dotacje

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł - 

współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

74 160,00

328 206,00

Kwota

Dochody bieżące z tego:

II. Dochody majątkowe w tym: 313 525,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
313 525,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie 

programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólną 

Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

94 936,00

130 000,00

290 160,00

603 685,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

251 496,00

Dotacje celowe w ramach progarmów 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 - płatności w zakresie budżetu środków 

europejskich

251 496,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majatkowe z tego:

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

OŚWIATA I WYCHOWANIE 325 656,00



3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie zł

Dział Rozdz. Lp.

010

I.

01010

I.

01030

I.

600

I.

II.

60016

I.

II.

60078

I.

630

I.

63095

I.

700

I.

70005

I.

104 541,00

Wydatki majątkowe 104 541,00

180 000,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

180 000,00

180 000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Izby rolnicze

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na zadania bieżące 535,00

Treść

24 335,00

Kwota

24 335,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE 202 000,00

306 541,00

23 800,00

Wydatki bieżące 23 800,00

Wydatki bieżące 535,00

535,00

535,00

20 000,00

104 541,00

126 541,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

200 000,00

Drogi publiczne gminne

104 541,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

TURYSTYKA

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

744 124,56

21 800,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 21 800,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 21 800,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsji

2 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00

2 000,00Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 21 800,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżące

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące 180 000,00

200 000,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 20 000,00

Wydatki bieżące 22 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

10 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: 10 000,00

wydatki na programy finansowane z udziałem srodków, o których 

mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań 

j.s.t.

10 000,00

Wydatki majątkowe 10 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE 10 000,00

10 000,00

10 000,00

wydatki na programy finansowane z udziałem srodków, o których 

mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań 

j.s.t.

10 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00

10 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00

10 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

10 000,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 10 000,00



750

I.

75023

I.
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I.

II.

80104

I.

II.

80111

I.

80195

I.

853

I.

85395

I.

854

I.

85401

Gimnazja specjalne

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

315 503,00

132 400,00

50 000,00

9 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

183 103,00

183 103,00

Wydatki majątkowe

Dotacje na zadania bieżące

28 103,00

Przedszkola

50 000,00

50 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżące

OŚWIATA I WYCHOWANIE

155 000,00

155 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

82 400,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

603,28Pozostała działalność

603,28

WYDATKI BIEŻĄCE 603,28

603,28

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,60

Wydatki bieżące 603,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

603,28

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 450,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29 200,00

29 200,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 750,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,60

WYDATKI BIEŻĄCE

10 000,00

155 000,00

78 103,00

10 000,00

10 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

10 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki bieżące 10 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

10 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 10 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

155 000,00Inwestycje i zakupy inwestycyjne  w tym na:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

28 103,00

82 400,00

82 400,00

Wydatki bieżące 82 400,00

Pozostała działalność

155 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 450,00

Świetlice szkolne 29 200,00



I.

900

I.

90013

I.

90017

I.

I.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2. Dotacje na zadania bieżące

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

II.

4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie zł

Dział Rozdz. Lp.

010

I.

01010

I.

600

I.

II.

60004

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

109 221,00

109 221,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne  w tym na:

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Treść

Ogółem:

wydatki zwiaząne z realizacją ich  statutowych zadań

WYDATKI MAJĄTKOWE

460 291,56

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

165 000,00

Kwota

2 540,00

2 540,00

2 540,00

50 535,00

297 644,00

297 644,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego 

wydatki zwiaząne z realizacją ich  statutowych zadań 4 289,45

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 100,00

2 100,00

2 100,00

4 289,45

116 050,45

2 100,00

29 942,28

27 450,00

1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

279 742,28

307 192,28

b) wydatki zwiaząne z realizacją ich  statutowych zadań

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na: 

2 100,00

wydatki zwiaząne z realizacją ich  statutowych zadań

WYDATKI BIEŻĄCE

37 942,28

446 480,56

Wydatki bieżące 29 942,28

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 29 942,28

Zakłady Gospodarki Komunalnej 29 942,28

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dotacje na zadania bieżące

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 100,00

WYDATKI BIEŻĄCE 6 829,45

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2 540,00

744 124,56

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące 29 200,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 450,00

8 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 450,00

1 750,00

Schroniska dla zwierząt 8 000,00

37 942,28

37 942,28

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 942,28

9 000,60

83 003,28

5 750,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00

Wydatki bieżące 8 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

Wydatki bieżące
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3 739,39

Drogi publiczne powiatowe

109 221,00

109 221,00

109 221,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

WYDATKI MAJĄTKOWE

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe

13 902,44

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 289,45

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 289,45

wydatki zwiaząne z realizacją ich  statutowych zadań 4 289,45

Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne

4 289,45

13 902,44

13 902,44

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00

3 739,39

3 739,39

3 739,39

3 739,39

13 902,44

WYDATKI MAJĄTKOWE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13 902,44

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 902,44

3 000,00

Wydatki majątkowe

3 739,39

Cmentarze

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 000,00

Wydatki majątkowe

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3 000,00

3 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00

3 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE 320 896,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3 000,00

Wydatki bieżące

WYDATKI BIEŻĄCE 111 600,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

82 400,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 209 296,00

Przedszkola 54 296,00

Wydatki majątkowe 54 296,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: 209 296,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego 

155 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 296,00

29 200,00

Gimnazja 29 200,00

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 29 200,00

Gimnazja specjalne 155 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 200,00

Wydatki majątkowe 155 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne  w tym na: 155 000,00

Pozostała działalność 82 400,00

Wydatki bieżące 82 400,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 29 200,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 200,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego 

155 000,00



853

I.

85395

I.

I.

I.

Ogółem:

II. Budżet gminy po zmianach

2) Plan wydatków po zmianach w kwocie  zł 40 956 740,92

760 821,003) Planowany deficyt budżetowy w kwocie zł

338 258,83

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:

40 195 919,921) Plan dochodów po zmianach w kwocie zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

338 258,83

WYDATKI MAJĄTKOWE

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 000,60

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

83 003,28

4 289,45

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2. Dotacje na zadania bieżące 2 540,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 603,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

82 400,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE 603,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

603,28

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,60

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,60

Pozostała działalność 603,28

Wydatki bieżące 603,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytrialnego w tym na:

603,28

155 000,00

§ 2.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

460 291,56

1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

32 200,00

WYDATKI BIEŻĄCE 122 032,73

36 489,45



w tym:

z tego:

w tym:

z tego:

w tym:

2 298 440,00

1 488 100,00

2 298 440,00

§ 4.

a) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej
426 500,00

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. 

wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

zł

426 500,00

3 059 261,001. Planowane przychody budżetu z następujących tytułów w kwocie zł

1) z kredytów w zł

2) z pożyczek w zł 

2. Planowane rozchody budżetu z następujących tytułów w kwocie zł

617 649,00

1) z kredytów w zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. 

wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

2) z pożyczek w zł 810 340,00

a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 

§ 3.

409 000,00

143 172,00

617 649,00

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 760 821,00 zł  będą przychody pochodzące z:

1. pożyczek w wysokości zł 

a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 

143 172,00



w tym:

w tym:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

§ 5.

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 8.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dokonuje zmiany tabeli nr 3, 3a, 4, 5, 6 i 7 oraz załącznika nr 1 do uchwały nr XIII/124/11 Rady Gminy Łodygowice z dnia 

28.12.2011 r., które otrzymują nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2.  § 13 otrzymuje brzmienie:

" § 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 

kwocie zł: 3 916 089,00

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł

3) spłaty wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 

zł ." 2 298 440,00

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł 1 000 000,00

1 000 000,00

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł 617 649,00

W uchwale nr XIII/124/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Łodygowice na rok 2012 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

" § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych w kwocie zł  na: 3 916 089,00

§ 6.

c) spłaty wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 

zł ." 2 298 440,00

a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 
426 500,00

-wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej
426 500,00

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych 

limitów zabowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego na:

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł 617 649,00


