
 

 

UCHWAŁA NR VIII.77.2019 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 22 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok Nr III.20.2019 z dnia 

28 stycznia 2019 r. 

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 z późn. zm.) 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 47.458,10 zł, w tym z tytułu: 

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

„Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” – 26.791,76 zł, 

2) odpłatności za posiłki w stołówce przedszkolnej Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – 

20.000,00 zł, 

3) dotacji celowej z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego – 

666,34 zł. 

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 23.556,00 zł z tytułu środków z Funduszu 

Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań pn.: 

1) „przebudowa drogi gminnej Nr 107736R Brzeziny Bukowina Mała w km 0+000 – 1+300” – 21.404,00 zł, 

2) „przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Stara Droga w km 0+000 – 0+296” – 2.152,00 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 200.697,10 zł, z przeznaczeniem na: 

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

26.791,76 zł, 

2) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 

20.572,66 zł, 

3) zakup żywności do stołówki przedszkolnej Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – 

20.000,00 zł, 
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4) dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim dla 

osób niepełnosprawnych – 1.332,68 zł, 

5) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim – 130.000,00 zł, 

6) nagrody finansowe Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie dla teatrów biorących udział w Międzynarodowym 

i Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów „Teatr Po Sumie” – 2.000,00 zł. 

5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 130.317,00 zł, z przeznaczeniem na: 

1) „przebudowę drogi gminnej Nr 107736R Brzeziny Bukowina Mała w km 0+000 – 1+300” – 37.958,00 zł, 

2) „przebudowę drogi wewnętrznej Wielopole Stara Droga w km 0+000 – 0+296” – 16.359,00 zł, 

3) odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność gminy 

Wielopole Skrzyńskie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych związanych 

z rozbudową drogi gminnej Wielopole – Granice w m. Wielopole Skrzyńskie – 76.000,00 zł. 

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 260.000,00 zł, przeznaczone na realizację 

projektów pn.: 

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” – 

200.000,00 zł, 

2) „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz 

przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” – 60.000,00 zł. 

7. 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 48.000,00 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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