
Uchwała Nr XLI/227/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, 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 2013r., poz. 885)
Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1.  Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  o  kwotę  434.960,00  zł,  z  tytułu  dotacji  celowej  na
dofinansowanie projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, w tym:
     - dochody bieżące w kwocie 140.260,00 zł,
     - dochody majątkowe w kwocie 294.700,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  434.960,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na
programy  finansowane  z  udziałem  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  realizacja  projektu  „Przygotowanie  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci
w wieku przedszkolnym”, w tym:
     - wydatki bieżące w kwocie 140.260,00 zł,
     - wydatki majątkowe w kwocie 294.700,00 zł.

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

4. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.046,00 zł, z tytułu zmniejszenia subwencji 
ogólnej części oświatowej,
     w tym:
     - dochody bieżące w kwocie 5.046,00 zł.

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.046,00 zł w dziale:
    1) Oświata i wychowanie                                                     5.046,00 zł,
        wydatki bieżące, w tym:                                                  5.046,00 zł,
   1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                    5.046,00 zł,
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      5.046,00 zł.

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



§ 2

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami na kwotę 103.000,00 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.

                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy 
Robert Pieczonka



        Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/227/2014
                                                                                                                      Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                  z dnia 25 marca 2014r.

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp.
Dział,

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 801
80103
2007

2009

6207

6209

Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
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
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

434.960,00
434.960,00

119.221,00

21.039,00

250.495,00

44.205,00
                                              RAZEM                                                               434.960,00

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp.
Dział,

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 801
80103
4217
4219
4247
4249
6057
6059
6067
6069

Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

434.960,00
434.960,00
80.971,00
14.289,00
38.250,00
6.750,00

190.995,00
33.705,00
59.500,00
10.500,00

RAZEM 434.960,00



                Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/227/2014
                                                                                                                      Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                  z dnia 25 marca 2014r.

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zmniejszenia:

Lp. Dział,
Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 758
75801

2920

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa

5.046,00

5.046,00
5.046,00

RAZEM 5.046,00

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zmniejszenia:

Lp.
Dział,

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 801
80103
4010

Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Szkoła Podstawowa w Broniszowie

5.046,00
5.046,00
5.046,00

RAZEM 5.046,00 zł



                                                                                                                       Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/227/2014
            Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
            z dnia 25 marca 2014r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEŃ WYDATKÓW

Lp. Dział,
rozdział,
paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia

1.

2.

3.

4.

5.

010
01010
6050

600
60017
6050

700
70005
6060

801
80103
4010

6050

921
92120
2720

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wykonanie odwiertów poszukiwawczych w celu 
budowy studni głębinowych w miejscowościach 
Glinik, Brzeziny, Broniszów
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek wraz z 
przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości
Wielopole Skrzyńskie – Etap I w zakresie robót 
ziemnych i przebudowy sieci
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych
na zakup działki gruntowej w Brzezinach
Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
Szkoła Podstawowa w Broniszowie – 15.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Gliniku – 35.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nawsiu – 20.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
na przygotowanie dokumentacji budowlano – 
kosztorysowej na organizację placów zabaw dla 
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych, 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych
dotacja na prace konserwatorskie drewnianego 
ogrodzenia w obrębie placu kościelnego przy 
kościele parafialnym w Brzezinach

50.000,00
50.000,00
50.000,00

-
-
-

13.000,00
13.000,00

13.000,00

20.000,00
20.000,00

-

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00

-
-
-

33.000,00
33.000,00
33.000,00

-
-

-

70.000,00
70.000,00
70.000,00

-

-
-

-

RAZEM 103.000,00 103.000,00


