
Uchwała Nr XIX/98/2012
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217, 
art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 118.587,50 zł z tytułu dotacji celowej na   
   dofinansowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” 
   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków   
   Europejskiego Funduszu Społecznego, 
   w tym:
   dochody bieżące – 118.587,50 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 49.966,00 zł, z tytułu zmniejszenia subwencji    
    ogólnej części oświatowej,
    w tym:
    dochody bieżące – 49.966,00 zł.
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji 

budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 398.000,00 zł z tytułu wolnych środków, 

wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
2. Szczegółowe kwoty zwiększenia przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
    określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 516.587,50 zł, w działach:

   1) Różne rozliczenia                                                                      398.000,00 zł,
       z tego:
       wydatki bieżące, w tym:                                                            398.000,00 zł,
       1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         398.000,00 zł,
          a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań             398.000,00 zł, 
   2) Pomoc społeczna                                                                      118.587,50 zł,   
       z tego:
       wydatki bieżące, w tym:                                                            118.587,50 zł,
       1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          118.587,50 zł,
           a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:            32.942,92 zł,
               - wynagrodzenia ze stosunku pracy                                     27.472,98 zł,
           b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań               85.644,58 zł,



2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 49.966,00 zł, w dziale:
   1) Oświata i wychowanie          49.966,00 zł,
       z tego:
       wydatki bieżące, w tym:                                                             49.966,00 zł,
       1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           49.966,00 zł,
           a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:           49.966,00 zł,
               - wynagrodzenia ze stosunku pracy                                    49.966,00 zł,
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych w dostosowaniu do 
    klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 398.000,00 zł. 
2. Ustala się, że planowana nadwyżka budżetu w kwocie 209.234,66 zł będzie przeznaczona na 
    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do 
    spłaty w 2012r.

§ 5
Ustala  się,  że  planowane  rozchody  budżetu  w  kwocie  2.207.234,66  zł  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przypadających do spłaty 
w 2012r. zostaną pokryte z planowanej nadwyżki w kwocie 209.234,66 zł, przychodami z kredytu 
w  kwocie  1.600.000,00  zł  oraz  przychodami  z  wolnych  środków  w  kwocie  398.000,00  zł 
stanowiących  nadwyżkę  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  wynikających 
z rozliczeń kredytów pieniężnych z lat ubiegłych. 

§ 6
1. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami na kwotę 21.912,50 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 8
Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

          Robert Pieczonka



                                                                                                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/98/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                  z dnia  26 kwietnia 2012r.

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp.
Dział, 

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 852
85219
2007

2009

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
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

118.587,50
118.587,50

112.625,00

5.962,50
                                              RAZEM                                                               118.587,50

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

49.966,00

49.966,00
49.966,00

RAZEM 49.966,00



                                                                                                                     Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/98/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
                                                                                                                     z dnia  26 kwietnia 2012r.      

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł
1. 950 Wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 398.000,00
RAZEM 398.000,00



                                                                                                  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/98/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                                     z dnia 26 kwietnia 2012r.

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp.
Dział, 

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

758
75814
2940

4580
852

85219
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4307
4309
4417
4419
4437
4439

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 
ogólnej za lata poprzednie
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

398.000,00
398.000,00

355.462,00
42.538,00

118.587,50
118.587,50
26.091,75
1.381,33
4.555,62

241,18
639,20
33,84

5.280,45
279,55

75.108,26
3.976,32

474,86
25,14

474,86
25,14

RAZEM 516.587,50

Zmniejszenia:

Lp. Dział, 
Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 801
80101
4010

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
Szkoła Podstawowa w Brzezinach – 35.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim – 14.966,00 zł   

49.966,00
49.966,00
49.966,00

RAZEM 49.966,00
                                                                                                                     

   Za łącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/98/2012



                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
                                                                                                                     z dnia 26 kwietnia 2012r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEŃ WYDATKÓW

Lp.
Dział

Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia

1.

2.

3.

4.

710
71004
4300

758
75814
4580

852
85214

3110
3119

853

85395
4560

6660

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej
Pozostała działalność
Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych

-
-
-

5.900,00
5.900,00
5.900,00

13.912,50

13.912,50
-

13.912,50

2.100,00
2.100,00

159,09

1.940,91

8.000,00
8.000,00
8.000,00

-
-
-

13.912,50

13.912,50
13.912,50

-

-
-

-

-
RAZEM 21.912,50 21.912,50


