
 

 

UCHWAŁA NR IV.29.2019 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 15 marca 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 2018r. poz. 994 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 2017r. 

poz. 2077 z późn. zm.) 

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 114.908,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji 

ogólnej części oświatowej. 

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.663.626,00 zł, w tym z tytułu: 

- dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa 

warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie 

etap VI – poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów” w ramach RPO 

Województwa Podkarpackiego w kwocie 800.000,00 zł, 

- środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na 

dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyposażenie budynku kulturalno – oświatowego w Wielopolu 

Skrzyńskim” w kwocie 63.626,00 zł, 

- wpłat mieszkańców miejscowości Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej – 

etap I w kwocie 220.000,00 zł, 

- wpłat mieszkańców miejscowości Glinik na wykonanie przyłączy wodociągowych – etap I w kwocie 

450.000,00 zł, 

- wpłat mieszkańców miejscowości Broniszów na wykonanie przyłączy wodociągowych – etap I w kwocie 

130.000,00 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 394.908,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzezinach na dofinansowanie prac konserwatorskich 

struktury ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Brzezinach 

w kwocie 10.000,00 zł, 
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2) zakup wyposażenia oraz pozostałe koszty utrzymania zabytkowego budynku „Kantorówka” w Wielopolu 

Skrzyńskim w kwocie 20.000,00 zł, 

3) podatek VAT od wydatków inwestycyjnych w kwocie 250.000,00 zł, 

4) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące w Szkole 

Podstawowej w Gliniku w kwocie 89.908,00 zł i Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 

25.000,00 zł. 

5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 3.041.626,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa 

Podkarpackiego pn. „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części 

Gminy Wielopole Skrzyńskie etap VI – poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinik 

i Broniszów” w kwocie 1.840.000,00 zł, 

2) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – etap I w kwocie 

220.000,00 zł, 

3) budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Glinik – etap I w kwocie 450.000,00 zł, 

4) budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Broniszów – etap I w kwocie 130.000,00 zł, 

5) opracowanie dokumentacji wodno – prawnej dotyczącej budowy drogi gminnej Glinik – koło cmentarza 

w kwocie 4.500,00 zł, 

6) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nawsie Kąt k. Świerad w kwocie 

17.000,00 zł, 

7) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Glinik – Łysa Góra – Jamszcze w kwocie 

36.000,00 zł, 

8) przebudowę drogi Nr 107718R Brzeziny – Dół Północny w m. Brzeziny w kwocie 210.000,00 zł, 

9) dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego 

laparoskopowego oraz wielorazowego noża harmonicznego dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie 

Małopolskim w kwocie 10.000,00 zł, 

10) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Nawsie” 

w kwocie 15.000,00 zł, 

11) realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PROW pn. „Wyposażenie budynku 

kulturalno – oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim” w kwocie 109.126,00 zł. 

6. Szczegółowe kwoty zwiększenia wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.658.000,00 zł, z tytułu wolnych środków 

wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. 

8. Szczegółowe kwoty zwiększenia przychodów budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.658.000,00 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. 

§ 3. Zmienia się treść § 5 Uchwały Nr III.20.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 

2019r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok w ten sposób, że 

kwotę 7.600.000,00 zł zmienia się na kwotę 8.600.000,00 zł, a określoną 

w pkt 1 kwotę 3.000.000,00 zł zmienia się na kwotę 4.000.000,00 zł. Treść pozostałych punktów § 5 nie ulega 

zmianie. 

§ 4. Zmienia się treść § 14 ust. 2 Uchwały Nr III.20.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

28 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok w ten sposób, że 

kwotę 3.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 4.000.000,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
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§ 6. Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Beata Wiśniewska 
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