UCHWAŁA NR V/21/2011
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 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 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 200 000 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 200 000 zł
§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi
gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
15000 zł
§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023
Urzędy Gmin, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44 500 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy
Gmin, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 44 500 zł
§ 4. W Uchwale Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok:
1) załącznik nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 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 2011 rok..
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę dotacji 200 000 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg
popowodziowych. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale drogi gminne o kwotę 15000 zł z przeznaczeniem
na zakup nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Łukawa Rządowa -Łukawa
Zakrzacze. Dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna między paragrafami
klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia płynności finansowej budżetu.
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Załącznik do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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