UCHWAŁA NR XXXI/178/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr
142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art.166 ust.1, 166a, art.184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz w związku z art. 211, art.212 ust.1, ust.
2 , art.214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1,2,3 art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art 258 ust.1 pkt
1, 2 , 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada
Gminy Wilczyce postanawia:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §
0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 489 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 489 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała
działalność, § 2023 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 35 996 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała
działalność, § 4303 Zakup usług pozostałych o kwotę 16 281 zł. § 4173 Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 19 715 zł.
§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 200 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale600 transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 000 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę 4 712 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe /SP Wilczyce/, § 4260 Zakup energii o kwotę 4 712 zł
§ 5. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi
wewnętrzne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 190 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe ( SP Wilczyce), § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 70 000 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
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przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej, § 6620 Dotacje celowe
przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe ( SP Wilczyce), § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 70 000 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej, § 6620 Dotacje celowe
przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 000 zł
5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi
wewnętrzne, § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała
działalność,
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 221 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 779 zł
§ 4278 Zakup usług remontowych o kwotę 27 664 zł
§ 4279 Zakup usług remontowych o kwotę 17 336 zł
§ 6. W Uchwale Nr XXX / 171 / 2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok:
1) w § 5 po ust.1dodaje się ust.2 w brzmieniu:
„ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7a.”,
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. 1. Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6 489 zł oraz
wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 6 489 zł.”,
3) załącznik nr 3 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 4 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5) załącznik nr 4 b „ Wydatki bieżące na programy o projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 7 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do
niniejszej uchwały,
7) po załączniku Nr 7 dodaje się załącznik Nr 7a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.”
w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
8) załącznik nr 11 „ Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej
uchwały,
9) skreśla się załącznik Nr 12.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

9) skreśla się załącznik Nr 12.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI / 178 / 2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,
poz. 1240) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
W związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( na
mocy art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska), środki pieniężne
zgromadzone na rachunku funduszu stają się dochodami budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 6 489 zł.
W § 2 uchwały wprowadzono środki pochodzące z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
związanych z realizacją usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej.
W § 3 uchwały wprowadzono w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych rozdziale dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej nr
004322T Wilczyce- Daromin na odcinku o dł. 1 375 mb w m. Tułkowice.
W § 4 uchwały zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 4 712 zł na podstawie pisma Ministra Finansów
o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2010 r. Zwiększono jednocześnie plan wydatków
w dziale Oświata i wychowanie.
W § 5 uchwały zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 190 000 zł,
zwiększając plan wydatków na :
- rekultywację wysypiska o 40 000 zł,
- zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Wilczycach o 70 000 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego o 15 000 zł,
- dotację dla Gminy Dwikozy na remont drogi wewnętrznej nr 136 obręb Gałkowice na terenie gminy Dwikozy,
- projekt realizowany ze środków z budżetu Unii : remont z wyposażeniem budynku remizy na potrzeby
funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Przezwody 60 000 zł
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2010R.
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Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI / 178 / 2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,
poz. 1240) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
W związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( na
mocy art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska), środki pieniężne
zgromadzone na rachunku funduszu stają się dochodami budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 6 489 zł.
W § 2 uchwały wprowadzono środki pochodzące z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
związanych z realizacją usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej.
W § 3 uchwały wprowadzono w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych rozdziale dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej nr
004322T Wilczyce- Daromin na odcinku o dł. 1 375 mb w m. Tułkowice.
W § 4 uchwały zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 4 712 zł na podstawie pisma Ministra Finansów
o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2010 r. Zwiększono jednocześnie plan wydatków
w dziale Oświata i wychowanie.
W § 5 uchwały zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 190 000 zł,
zwiększając plan wydatków na :
- rekultywację wysypiska o 40 000 zł,
- zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Wilczycach o 70 000 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego o 15 000 zł,
- dotację dla Gminy Dwikozy na remont drogi wewnętrznej nr 136 obręb Gałkowice na terenie gminy Dwikozy,
- projekt realizowany ze środków z budżetu Unii : remont z wyposażeniem budynku remizy na potrzeby
funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Przezwody 60 000 zł
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2010R.

ID: MDESZ-OWNYN-IDTFJ-SZTYZ-WXQFB. Podpisany.

Strona 4 / 8

funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Przezwody 60 000 zł
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2010R.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
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WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/178/2010
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Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.

jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2010 R.
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DOTACJE CELOWE W 2010 R.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
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z dnia 10 marca 2010 r.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/178/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2010 r.
DOTACJE CELOWE W 2010 R.
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