
Uchwała Nr XVIII/94/2012
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 30 marca 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

p o s t a n a w i a , c o   n a s t ę p u j e:

§ 1

W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 172.812,92 zł z tytułu:
1) dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem 
     na „Remont drogi gminnej Broniszów – Zapole w km 0+000-0+550” w kwocie 100.000,00 zł,
2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 

dofinansowanie zadania z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne – 
usuwanie odpadów zawierających azbest” w kwocie 12.812,92 zł,

3) podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 60.000,00 zł,
     w tym:
     dochody bieżące – 172.812,92.

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

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 172.812,92 zł, w dziale: 
    1) Transport i łączność                                                          100.000,00 zł,
        wydatki bieżące, w tym:                                                    100.000,00 zł,
        1/wydatki jednostek budżetowych, w tym:                       100.000,00 zł,
        a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        100.000,00 zł,
    2) Gospodarka mieszkaniowa    51.312,00 zł,
         wydatki bieżące, w tym:                                                     51.312,00 zł,
        1/wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         51.312,00 zł,
        a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań          51.312,00 zł,
   3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    16.500,92 zł,
         wydatki bieżące, w tym:                                                     16.500,92 zł,
        1/wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         16.500,92 zł,
        a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań          16.500,92 zł,
   4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          5.000,00 zł,
        wydatki majątkowe, w tym:                                                  5.000,00 zł,
        1/inwestycje                                                                          5.000,00 zł,
           na adaptację niedokończonego – w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w  
           Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą.

   



4. Szczegółowe kwoty zwiększenia wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 59.500,00 zł. 
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
          Robert Pieczonka



                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/94/2012 
       Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

            z dnia 30 marca 2012r.

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

Zwiększenia:

Lp.
Dział, 

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

600
60078
2030

756

75615

0310

900
90019

2460

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

100.000,00
100.000,00

100.000,00

60.000,00

60.000,00
60.000,00

12.812,92

12.812,92

12.812,92
RAZEM 172.812,92



    Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/94/2012 
      Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

           z dnia 30 marca 2012r.

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

Zwiększenia:

Lp.
Dział, 

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

4.

600
60078
4270

700
70005
4300
4390

900
90019

4300

921
92109
6050

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup usług remontowych

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska
Zakup usług pozostałych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000,00
100.000,00
100.000,00

51.312,00
51.312,00
46.312,00
5.000,00

16.500,92

16.500,92
16.500,92

5.000,00
5.000,00
5.000,00

RAZEM 172.812,92



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/94/2012 
       Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

            z dnia 30 marca 2012r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEŃ WYDATKÓW

L Dział, rozdział, 
paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia

1.

2.

750
75023
4270
4300
6050

852
85203
4110
4120
4170
4210
4300
85206
4110
4120
4170
4210
4300

Administracja publiczna
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku 
Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wspieranie rodziny
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

53.500,00
53.500,00

-
-

53.500,00

6.000,00
-
-
-
-
-
-

6.000,00
332,00
48,00

1.920,00
300,00

3.400,00

53.500,00
53.500,00
45.000,00
8.500,00

-

6.000,00
6.000,00

332,00
48,00

1.920,00
300,00

3.400,00
-
-
-
-
-
-

RAZEM 59.500,00 59.500,00


