UCHWAŁA NR XXXVII/208/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 listopada 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./ oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyce postanawia:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095
Pozostała działalność, § 2717 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 71 329 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 120 000 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113
Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe (SP Daromin), 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 16 000 zł
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148
Stołówki szkolne, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Prz. Radoszki/ o kwotę 2 000 zł
7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe /SP Wilczyce 48 000 zł, SP Daromin 52000 zł, SP Radoszki 33 000 zł/ , § 4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników o kwotę 133 000 zł
8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110
Gimnazja, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51 000 zł
9. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych/ Prz. Radoszki/ o kwotę 6929 zł
10. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale
85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 3400 zł
11. Zwiększa się plan wydatków 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 obsługą długu krajowego o kwotę 42 000 zł
12. Zwiększa się plan wydatków dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł
§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów
gmin o kwotę 130065 zł
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2. Zmniejsza 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 90000
zł
3. Zmniejsza 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 od osób fizycznych, § 0320 Podatek rolny o kwotę 40 065 zł
§ 3. 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) załącznik nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) 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,
3) załącznik nr 4 a „ Wydatki majątkowe 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 3 do niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVII / 208/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 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 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zwiększono plan dochodów o środki otrzymane w ramach pomocy finansowej z programu PROW na lata
2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z przeznaczeniem na „Remont z wyposażeniem
budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Wysiadłów” o kwotę 71 329 zł.
W § 1 uchwały dokonano zmian w planie wydatków między poszczególnymi działami klasyfikacji
budżetowej w celu zapewnienia płynności finansowej budżetu. W § 2 uchwały zwiększono plan dochodów
o kwotę 130 065 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, a zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/208/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Id: HVWZD-UWWWA-TLLNN-BDACM-XYVGH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/208/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/208/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
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Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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