
Uchwała Nr XXXII/176/2013
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 211, art. 216, art. 217, 
art.  235,  art.  236  i  art.  237  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 162.714,55 zł, w tym z tytułu:
1)  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  projektu  systemowego  „Czas  na  aktywność  w  Gminie 
Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie  151.514,55 zł,
2)  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadania  pt:  „Program  usuwania  wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 11.200,00 zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 53.587,38zł, w tym z tytułu:
1)  dotacji  celowej  na  realizację  zadania  pn  „budowa  i  modernizacja  dróg  dojazdowych  do 
gruntów rolnych” w kwocie 50.000,00 zł,
2) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  dofinansowanie 
zadania  z  zakresu  „Gospodarowanie  odpadami  innymi  niż  komunalne,  Część  II  –  Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest” w kwocie 2.110,22 zł,
3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 
dofinansowanie  zadania  z  zakresu  „Gospodarowania  odpadami  innymi  niż  komunalne, 
Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 1.477,16 zł.  

3. Szczegółowe  kwoty  zwiększenia  dochodów budżetowych  w  dostosowaniu  do  klasyfikacji 
budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 162.714,55 zł z przeznaczeniem na:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  realizacja  projektu  „Czas  na  aktywność  w 
Gminie Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 151.514,55 zł,
2)  realizację  zadania  pt  „Program  usuwania  wyrobów  zwierających  azbest  z  terenu  gminy 
Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 11.200,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 53.587,38 zł, z przeznaczeniem na:
1) realizację zadania „budowa i  modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 
50.000,00 zł,
2) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji  związanych z ochroną środowiska 
polegających  na  wymianie  pokryć  dachowych  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest 
w kwocie 3.587,38 zł.
  



6.  Szczegółowe  kwoty  zwiększenia  wydatków  budżetowych  w  dostosowaniu  do  klasyfikacji 
budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.  Zmniejsza  się  dochody  bieżące  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
planowane w dziale 900 o kwotę 240.000,00 zł.

2.  Zwiększa  się  dochody  bieżące  w  dziale  756  z  tytułu  opłat   za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi o kwotę 240.000,00 zł.

3. Szczegółowe kwoty zmniejszenia  i  zwiększenia dochodów budżetowych w dostosowaniu do 
klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami i w ramach działów na łączną kwotę 
54.397,45 zł. 

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 5

Nadzór  nad  wykonaniem  powierza  się  Komisjom:  Rewizyjnej  i  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
        Robert Pieczonka



            Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/176/2013 
                                                                                                                  Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                               z dnia 20 czerwca 2013r. 

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp.
Dział, 

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

600
60017
6630

852
85219
2007

2009

900
90002
6260

6280

90095
2020

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe 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
Dotacje celowe 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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych
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
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

50.000,00
50.000,00

50.000,00

151.514,55
151.514,55

143.896,50

7.618,05

14.787,38
3.587,38

2.110,22

1.477,16
11.200,00

11.200,00
                                              RAZEM                                                               216.301,93



                                                                                               Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/176/2013
                                                                                                                  Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                                  z dnia 20 czerwca 2013r. 

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp.
Dział, 

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

600
60017
6050
852

85219
3257
3259
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4287
4289
4307
4309
4367

4369

4417
4419
4437
4439
900

90002
6230

90095
4300

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Stypendia różne
Stypendia różne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

50.000,00
50.000,00
50.000,00

151.514,55
151.514,55

3.881,03
205,47

31.430,41
1.663,96
2.132,03

112,87
6.537,92

346,12
822,37
43,54

1.899,44
100,56

9.935,98
526,02
949,72
50,28

85.338,89
4.517,94

303,91

16,09
474,86
25,14

189,94
10,06

14.787,38
3.587,38

3.587,38
11.200,00
11.200,00

RAZEM 216.301,93 zł
                                                                                                               



     Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/176/2013
                                                                                                                 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                              z dnia 20czerwca 2013r.  

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zmniejszenia:

Lp.
Dział, 

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 900
90002
0830

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wpływy z usług

240.000,00
240.000,00
240.000,00

                                              RAZEM                                                               240.000,00

Zwiększenia:

Lp. Dział, 
Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 756

75618

0490

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

240.000,00

240.000,00

240.000,00

RAZEM 240.000,00



                                                                                                                  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/176/2013 
       Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
       z dnia 20 czerwca 2013r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEŃ WYDATKÓW
L Dział, rozdział, 

paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

600
60017
6050
852

85214

3110
3119
853

85311

2710

900
90002
4100
4300
6230

90095
4300
921

92109
6050
92120
2730

926
92601
4110
4170
6050

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
Zakup usług pozostałych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom 
zaliczanym do sektora finansów publicznych
dotacja na prace konserwatorskie zabytkowej kapliczki  
i rzeźby usytuowanych w dawnym ogrodzie dworskim 
w Broniszowie 
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w 
Wielopolu Skrzyńskim, w ramach programu „Moje  
Boisko – Orlik 2012” 

12.000,00
12.000,00
12.000,00
2.775,45

2.775,45
-

2.775,45
822,00

822,00

822,00
8.800,00
6.000,00
5.000,00

-

1.000,00
2.800,00
2.800,00
8.000,00

-
-

8.000,00

8.000,00

22.000,00
22.000,00
1.000,00
8.000,00

13.000,00

-
-
-

2.775,45

2.775,45
2.775,45

-
-

-

-
5.000,00

-
-

5.000,00

-
-
-

46.622,00
46.622,00
46.622,00

-

-

-
-
-
-
-

RAZEM 54.397,45 54.397,45




