
 

 

UCHWAŁA NR VI.48.2019 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok  

Nr III.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 297.171,56 zł z tytułu dotacji celowej 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki na realizację 

następujących projektów pn.: 

1) „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gliniku – etap I” – 

49.171,56 zł, 

2) „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Integracyjnego 

Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrz.” – 168.000,00 zł, 

3) „Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Wielopolu Skrz.” – 80.000,00 zł. 

2. Szczegółowe kwoty zwiększenia dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 8.199,99 zł, z przeznaczeniem na: 

1) dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszowie na dofinansowanie remontu strażnicy – 6.000,00 zł, 

2) dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu na dofinansowanie do zakupu wyposażenia ochrony 

osobistej strażaka – 2.199,99 zł. 

4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.126.800,00 zł, z przeznaczeniem na: 

1) rozbudowę drogi gminnej Nr 107714R Wielopole – Granice w m. Wielopole Skrzyńskie – 415.000,00 zł, 

2) przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107748R Brzeziny Dół Południowy – 250.000,00 zł, 

3) likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gliniku – etap I – 

80.000,00 zł, 

4) zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Integracyjnego 

Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrz. – 243.000,00 zł, 
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5) zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Wielopolu Skrz. – 130.000,00 zł, 

6) dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie – 8.800,00 zł. 

5. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 837.828,43 zł, przeznaczone na: 

1) budowę sieci wodociągowej dla centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie – 235.000,00 zł, 

2) realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole 

Skrzyńskie” – 205.917,58 zł, 

3) odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej zniszczonej wskutek powodzi – 396.910,85 zł. 

6. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 200.000,00 zł. 

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

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

Środowiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy 
 

 

Beata Wiśniewska 
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