
 

 

UCHWAŁA NR VII.63.2019 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 26 września 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 818.821,33 zł, w tym z tytułu: 

1) części oświatowej subwencji ogólnej – 336.157,00 zł, 

2) środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowej 

struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” – 195.900,00 zł, 

3) wpływów z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 113.123,00 zł, 

4) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 130.000,00 zł, 

5) zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego zasiłku stałego – 10.000,00 zł, 

6) dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu 

„Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” – 33.641,33 zł. 

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 56.365,53 zł, w tym z tytułu: 

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w 2018 roku – 33.840,53 zł, 

2) dotacji na dofinansowanie zadania pn. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 22.525,00 zł. 

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

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 828.720,19 zł, z przeznaczeniem na: 

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 59.521,86 zł, 

2) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie – 261.157,00 zł, 
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3) wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 75.000,00 zł, 

4) wykonanie naprawy usterki dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku – 

3.500,00 zł, 

5) realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie nowej struktury 

organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim”– 195.900,00 zł, 

6) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 10.000,00 zł, 

7) realizację programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” – 

33.641,33 zł, 

8) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 50.000,00 zł, 

9) wykonanie remontu klatki schodowej do pomieszczeń biurowych ZOSiP – 10.000,00 zł, 

10) wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 

130.000,00 zł. 

5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 161.466,67 zł, z przeznaczeniem na: 

1) pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dofinansowanie inwestycji  

pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1337 R Sędziszów – Bystrzyca – Wielopole polegającej na budowie 

chodnika w m. Nawsie. – 115.000,00 zł, 

2) realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie” – 

22.525,00 zł, 

3) modernizację systemu monitoringu powodziowego – 13.941,67 zł, 

4) opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i część 

dydaktyczną – 10.000,00 zł. 

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 115.000,00 zł, przeznaczone na pomoc 

finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w m. Wielopole Skrzyńskie”. 

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

określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

8. Szczegółowe kwoty zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na poszczególne jednostki budżetowe według klasyfikacji budżetowej 

określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Na wniosek sołectwa w Gliniku w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „dofinansowanie budowy drogi gminnej Glinik koło cmentarza 

– etap II” i środki w wysokości 42.653,20 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „modernizacja 

drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna”. 

2. Na wniosek sołectwa w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w części dotyczącej dofinansowania do przebudowy drogi 

Wielopole – Sośnice – Rzeki i środki w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia 

pn. „modernizacja drogi Wielopole Nowa Wieś k. Kozioł”. 

3. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 załącznik nr 6 do uchwały 

budżetowej „Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok na 

kwotę 62.653,20 zł. 
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2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 5 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. 

  

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy 

 

 

Beata Wiśniewska 
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