
Uchwała Nr XLIII/244/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 24 czerwca 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 50.000,00 zł,  w tym z tytułu dotacji
celowej z przeznaczeniem na realizacje zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.

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

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 147.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1/ realizację zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie
70.000,00 zł,
2/ dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej
w Brzezinach etap III i IV w kwocie 30.000,00 zł, 
3/ przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku nr 260 położonego w Wielopolu Skrzyńskim
(budynek ośrodka zdrowia) w kwocie 7.000,00 zł, 
4/ budowę chodnika w ciągu drogi Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa w kwocie 20.000,00 zł,
5/  budowę  dróg  gminnych  Wielopole  Podliwek  wraz  z  przebudową  sieci  uzbrojenia  terenu
w miejscowości  Wielopole Skrzyńskie – Etap I  w zakresie  robót ziemnych i  przebudowy sieci
w kwocie 20.000,00 zł.
 
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  97.000,00 zł z  tytułu  wolnych  środków
wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

§ 2

1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 97.000,00 zł.
2. Ustala się, że planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.137.901,17 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  97.000,00 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 XLIII/244/2014
   Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim             

                                                                                                                     z dnia 24 czerwca 2014r.                                   

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.
Dział,

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 600
60017
6630

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

50.000,00
50.000,00

50.000,00

                                              RAZEM                                                               50.000,00



   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/244/2014
   Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim             
   z dnia 24 czerwca 2014r.                                    

WYDATKI BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.
Dział,

Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1.

2.

3.

600
60016
6050
60017
6050

801
80101
6050

900
90095
6050

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

110.000,00
20.000,00
20.000,00
90.000,00
90.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00

7.000,00
7.000,00
7.000,00

RAZEM 147.000,00

                 



   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/244/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim              

             z dnia 24 czerwca 2014r.                                    

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł

1. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy 97.000,00

RAZEM 97.000,00


