
Uchwała Nr XX/103/2012
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 25 czerwca 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 1.166.200,00 zł, z tytułu:
   1/ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z    

zapleczem w Wielopolu Skrzyńskim, w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
          w kwocie 833.000,00 zł,
     2/ dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych 
           do gruntów rolnych” w kwocie 33.200,00 zł,
     3/ sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 300.000,00 zł,
          w tym:
      -  dochody bieżące w kwocie 33.200,00 zł, 
      -  dochody majątkowe w kwocie 1.133.000,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 386.894,00 zł, z tytułu zmniejszenia części 
wyrównawczej subwencji ogólnej na 2012 rok 
     w tym:
     - dochody bieżące w kwocie 386.894,00 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 241.644,00 zł, z tytułu wolnych środków, 
wynikających z rozliczeń kredytów pieniężnych 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 1.020.950,00  zł, w działach:
   1) Transport i łączność                                                               43.450,00 zł,
       z tego:
       wydatki bieżące, w tym:                                                        43.450,00 zł,
       1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      43.450,00 zł,
          a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań          43.450,00 zł, 
 
  2) Administracja publiczna                                                          8.000,00 zł,



       z tego:
       wydatki majątkowe, w tym:                                                    8.000,00 zł,
       1/ zakupy inwestycyjne                  :                                        8.000,00 zł,
           na zakup serwera 
   3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       8.000,00 zł,
          wydatki bieżące, w tym:                                                       8.000,00 zł,
       1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                       8.000,00 zł,
          a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań           8.000,00 zł,
   4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          31.500,00 zł,
         wydatki majątkowe ,w tym;                                                 31.500,00 zł,
          1/inwestycje                                                                        31.500,00 zł
          z tego na:
          - adaptację niedokończonego w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły  w
            Wielopolu Skrzyńskim  na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność
             gospodarczą  w kwocie 19.000,00 zł,
          - realizacje projektu pn „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
            Glinik poprzez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej'' w kwocie
              12.500,00 zł 
    5) Kultura fizyczna i sport                                                       930.000,00 zł,
            z tego:
           wydatki majątkowe, w tym:                                             930.000,00 zł,                           
           1/ inwestycje                         :                 930.000,00 zł, 
               na  budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w Wielopolu Skrzyńskim, w ramach 
               Programu  „Moje Boisko-Orlik 2012”
2. Szczegółowe kwoty zwiększenia wydatków budżetowych w dostosowaniu do 
    klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Określa  się  deficyt  budżetu  gminy  w  kwocie  32.409,34  zł,  który  zostanie  sfinansowany 
przychodami  pochodzącymi  z  wolnych  środków,  wynikających  z   rozliczeń  pieniężnych  z  lat 
ubiegłych.

§ 5

Określa się, że planowane rozchody budżetu gminy zostaną pokryte przychodami z kredytu 
w  kwocie  1.600.000,00  zł  oraz  przychodami  z  wolnych  środków  w  kwocie  639.644,00  zł 
stanowiących  nadwyżkę  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  wynikających  z 
rozliczeń kredytów pieniężnych z lat ubiegłych. 

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 7

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

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Robert Pieczonka



                                                                                                 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/103/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                  z dnia  25 czerwca 2012r.

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp. Dział, 
Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

4.

010
01095
0770

600
60017
2330

700
70005
0770

926
92601
6330

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego
 Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin( związków gmin)

100.000,00
100.000,00

100.000,00
33.200,00
33.200,00

33.200,00
200.000,00
200.000,00

200.000,00
833.000,00
833.000,00

833.000,00

                                              RAZEM                                                               1.166.200,00

Zmniejszenia:

Lp. Dział, 
Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 758
75807
2920

Różne rozliczenia
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa

386.894,00
386.894,00
386.894,00

RAZEM 386.894,00



                                                                                                                     Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/103/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
                                                                                                                     z dnia  25 czerwca 2012r.      

PRZYCHODY BUDŻETU

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

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 241.644,00
RAZEM 241.644,00



                                                                                                  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XX/103/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                                     z dnia 25 czerwca 2012r.

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zwiększenia:

Lp. Dział, 
Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

4.

5.

600
60017
4270
750

75023
6060
900

90004
4210
921

92109
6050
6059
926

92601
6050

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Zakup usług remontowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43.450,00
43.450,00
43.450,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00

31.500,00
31.500,00
20.000,00
11.500,00

930.000,00
930.000,00
930.000,00

RAZEM 1.020.950,00 zł

                                                                                                                    


