UCHWAŁA NR XXIX/154/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 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./ oraz art. 138, 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy
Wilczyce postanawia:
§ 1.
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 710 działalność usługowa, rozdziale
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę
12 500 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 83 000 zł
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 757 Obsługa długu publicznego,
rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego, § 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych
z obsługa długu krajowego o kwotę 6 000 zł
4) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale
80101 Szkoły podstawowe, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników( SP Wilczyce
30 000 zł, SP Daromin 20 000 zł, SP Radoszki 20 000 zł) o kwotę 70 000 zł
5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale
80110 Gimnazja, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 200 zł
6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale
75022 Rady gmin, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 300 zł
§ 2.
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale
60017 Drogi wewnętrzne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20
000 zł
2)
Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale
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80101 Szkoły podstawowe, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz ądu

000 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale
80101 Szkoły podstawowe, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz ądu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 20 000 zł
§ 3.
1) Zmniejsza się przychody budżetu Gminy (kredyty) o kwotę 200 000 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki, § 6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 200 000 zł
§ 4. W uchwale Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok:
1) załącznik nr 3 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik Nr 3a „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092010 „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr 5 „ Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2009 r.”otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4) załącznik nr 10„ Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/154/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 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. 138, 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) dokonuje się zmian
w budżecie Gminy na 2009 rok. W § 1 uchwały dokonano zmian w planie wydatków
polegających na zmniejszeniu planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budżetowej, zwiększając plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia dla
nauczycieli o kwotę 95 200 zł oraz diety radnych i członków komisji o kwotę 6 300 zł. W §
2 uchwały zmniejszono plan wydatków w dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi
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wewnętrzne o kwotę 20 000 zł, zwiększając plan dotacji podmiotowej w dziale Oświata
i wychowanie dla Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/154/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 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. 138, 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) dokonuje się zmian
w budżecie Gminy na 2009 rok. W § 1 uchwały dokonano zmian w planie wydatków
polegających na zmniejszeniu planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budżetowej, zwiększając plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia dla
nauczycieli o kwotę 95 200 zł oraz diety radnych i członków komisji o kwotę 6 300 zł. W §
2 uchwały zmniejszono plan wydatków w dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi
wewnętrzne o kwotę 20 000 zł, zwiększając plan dotacji podmiotowej w dziale Oświata
i wychowanie dla Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota
Wiejska”.
W § 3 uchwały zmniejszono plan przychodów (kredytów) o kwotę 200 000 zł, zmniejszając
plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 centra
kultury i sztuki o kwotę 200 000 zł. Zmiana wiąże się z przesunięciem środków na inwestycję pn.
„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Wilczycach na Centrum Kultury”
o kwotę 200 000 zł na rok 2010
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