UCHWAŁA NR XX/113/2013
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 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 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567/ oraz art. 211,
art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.
Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.), Rada Gminy
Wilczyce postanawia:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 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 450 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 450 000 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych,
§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 30 000 zł,
§ 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 12 000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 20 000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi
gminne,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13 000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 000 zł,
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 567 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 25 200 zł.
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6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 200 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 310 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85206 Wspieranie
rodziny,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 364 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 49 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 210 zł,
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 2 000 zł.
§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny
zastępcze,
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 12 000 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny
zastępcze,
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 12 000 zł,
§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 Inne
formy wychowania przedszkolnego,
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 23 760 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 Inne
formy wychowania przedszkolnego,
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 23 760 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale
85415 Pomoc materialna dla uczniów,
§ 3250 Stypendia różne o kwotę 15 000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale
85415 Pomoc materialna dla uczniów,
§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 15 000 zł.
§ 5. 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 62 995 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110
Gimnazja,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32 995 zł.
§ 6. W Uchwale Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok:
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1) załącznik nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/113/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 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 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. W § 1 zwiększono plan
dochodów
z tytułu
dotacji
przeznaczonej
na
odbudowę
dróg
popowodziowych:
1.nr
004318
T
PielaszówDobrocice
w m.
Dobrocice,
2. nr 004323 T Dacharzów – Pęczyny w m. Dacharzów.
W § 2 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy z tytułu:
- odsetek od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 30 000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 12 000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 20 000 zł.
W § 2 zwiększono plan wydatków na:
- odbudowa dróg gminnych (dokumentacja),
- wykonanie i montaż zbiornika wody w samochodzie specjalnym pożarniczym Mercedes Benz jednostki OSP
w Wysiadłowie o kwotę 8000 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków OSP o kwotę 4567 zł,
- opłaty schronienia dla 3 osób w instytucjach opieki społecznej o kwotę 25 200 zł,
- koszty usług opiekuńczych 8510 zł,
- wydatki w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny 2723 zł,
W § 3 uchwały dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.
W § 4 uchwały dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w rozdziale 80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego i w rozdziale 8515 Pomoc materialna dla uczniów
W § 5 uchwały dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 62 995 zł na podstawie Pisma Ministra
Finansów nr ST3/4820/2/2013. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół
w Wilczycach.
Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.
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Załącznik do Uchwały Nr XX/113/2013
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 11 marca 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
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