
Uchwała Nr XLII/236/2014 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 6 maja 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 majątkowe budżetu gminy o kwotę 497.621,90 zł, w tym z tytułu:
1) dofinansowania zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 107742 R Brzeziny – Łęg w km 0+108
– 1+588” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 –
2015 – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 491.184,00 zł, w tym:
- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 461.184,00 zł,
- z dotacji celowej z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminy Wiśniowa w kwocie 15.000,00 zł,
- z dotacji z Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzezinach w kwocie 15.000,00 zł.
2) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  dofinansowanie
zadania  z  zakresu  „Gospodarowanie  odpadami  innymi  niż  komunalne,  Część  II  –  Usuwanie
wyrobów zawierających azbest” w kwocie 3.787,00 zł,
3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
dofinansowanie  zadania  z  zakresu  „Gospodarowania  odpadami  innymi  niż  komunalne,
Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 2.650,90 zł.  

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

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.070.873,90 zł, w dziale:
1) Transport i łączność 922.370,00 zł,
 wydatki majątkowe 922.370,00 zł,
na remont drogi gminnej Nr 107742 R Brzeziny – Łęg w km 0+108 – 1+588.
2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.930,00 zł,
wydatki bieżące 3.930,00 zł,
dotacja dla OSP w Brzezinach na dofinansowanie remontu zaplecza socjalnego.
3) Oświata i wychowanie                                                                             105.000,00 zł,
wydatki bieżące 5.000,00 zł,
dotacja  celowa  dla  Gminy  Sędziszów  Młp.  za  pobyt  dziecka  w  Przedszkolu  Niepublicznym
„Bajkowy Zakątek”, 
wydatki majątkowe                                                                                      100.000,00 zł,
dobudowa sali  gimnastycznej  z  zapleczem pomieszczeń dydaktycznych  w Szkole  Podstawowej
w Brzezinach etap III i IV.
4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.573,90 zł,
wydatki majątkowe 7.573,90 zł,
dotacje  celowe  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  związanych  z  ochroną  środowiska
polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.



5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               32.000,00 zł,
wydatki bieżące                                                                                               30.000,00 zł,
pokrycie wydatków bieżących w budynku edukacyjno – kulturalnym w Wielopolu Skrzyńskim.
wydatki majątkowe  2.000,00 zł,
opracowanie dokumentacji  na realizację  zadania pn.  „zagospodarowanie terenu wokół  świetlicy
wiejskiej w Gliniku”
4.  Szczegółowe  kwoty  zwiększenia  wydatków  budżetowych  w  dostosowaniu  do  klasyfikacji
budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 609.049,00 zł z tytułu:
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 573.252,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 35.797,00 zł.

6.  Zwiększa  się  rozchody budżetu  gminy o kwotę  35.797,00 zł z  tytułu udzielonych pożyczek
z budżetu gminy.

7.  Szczegółowe  kwoty  zwiększenia  przychodów  i  rozchodów budżetu  w  dostosowaniu  do
klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 573.252,00 zł.
2. Ustala się, że planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.234.901,17 zł  będzie przeznaczona na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty
w 2014 roku.

§ 3

Planowane  przychody  budżetu  gminy  z  tytułu  wolnych  środków  wynikających  z  rozliczeń
kredytów z lat  ubiegłych w kwocie  573.252,00 zł przeznacza  się  na  sfinansowanie  rozchodów
budżetu gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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.

                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Pieczonka



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/236/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim             

                                                                                                                     z dnia 6 maja 2014r.                                           

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.
Dział,

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

600
60016
6290

6300

6330

900
90002
6260

6280

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację
inwestycji i  zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

491.184,00
491.184,00

15.000,00

15.000,00

461.184,00

6.437,90
6.437,90

3.787,00

2.650,90

                                              RAZEM                                                               497.621,90



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/236/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim             
z dnia 6 maja 2014r.                                           

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.
Dział,

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

4.

5.

600
60016
6050

754
75412
2580

801
80101
6050
80104
2310

900
90002
6230

921
92109
4210
4260
4430
6050

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

922.370,00
922.370,00
922.370,00

3.930,00
3.930,00

3.930,00

105.000,00
100.000,00
100.000,00

5.000,00

5.000,00

7.573,90
7.573,90

7.573,90

32.000,00
32.000,00
1.000,00

26.000,00
3.000,00
2.000,00

RAZEM 1.070.873,90

                 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/236/2014 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim              
z dnia 6 maja 2014r.                                            

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł

1. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy 573.252,00

2. 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 
udzielonych ze środków publicznych 35.797,00

RAZEM 609.049,00

ROZCHODY BUDŻETU

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł

1. 991 Udzielone pożyczki i kredyty 35.797,00

RAZEM 35.797,00


