
Uchwała Nr XI/58/2011
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 12 września 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 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

postanawia, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami na kwotę 8.890,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

         Robert Pieczonka



                                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr XI/58/2011
                                                                                                                                Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie

                                                                                                                 z dnia 12 września 2011r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEŃ WYDATKÓW

Lp Dział, 
Rozdział, 
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia 
  

Zmniejszenia

1.

2.

801
80104
2310

80195
2910

4560

852
85212

2910

85213

2910

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego
dotacja dla Gminy Ropczyce na realizację  
przekazanego zadania własnego w zakresie  
wychowania przedszkolnego
Pozostała działalność
Zwrot 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
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
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot 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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej
Zwrot 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

2.000,-
2.000,-

2.000,-

-

-

-
90,-

-

-

20,-

6.600,-
-

-

6.600,-

5.700,-

900,-
2.290,-

2.290,-

2.290,-

-



Lp Dział, 
Rozdział, 
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia 
  

Zmniejszenia

3.

85278
2910

854
85415
3260

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwrot 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
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
w tym:
Szkoła Podstawowa w Broniszowie 350 zł
Szkoła Podstawowa w Brzezinach 1.100 zł
Szkoła Podstawowa w Berdechowie 650 zł
Szkoła Podstawowa w Nawsiu 650 zł
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim 900 zł
Szkoła Podstawowa w Gliniku 800 zł
Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim 2.350 zł

20,-

70,-

70,-
6.800,-
6.800,-
6.800,-

-

-

-
-
-
-

RAZEM 8.890,- 8.890,-


