UCHWAŁA NR VI/30/2011
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 31 maja 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 wydatki budżetowe o kwotę 195 456 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4260
Zakup energii o kwotę 2 000 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 Zakup
usług pozostałych o kwotę 25 000 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie
Policji, § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 1 000 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,
§ 4260 Zakup energii o kwotę 8 000 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe
Państwowej Staży Pożarnej, § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki, § 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 59 456 zł
2. Źródłem pokrycia zwiększonych o kwotę 195 456 zł wydatków budżetu są wolne środki jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 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 57 753 zł
2. Zmniejsza 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 41 296 zł
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zdań
bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3 800 zł
4. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 6 000 zł
Id: OEQPY-GPOYM-XKYUI-OEYST-TENNU. Podpisany

Strona 1

5. 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 od osób fizycznych,
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 000 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 30 000 zł
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /SP Wilczyce/ o kwotę 51 257 zł
7. 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
§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 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 3 „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011r.”otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 7 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.”otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały,
5) załącznik Nr 8 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 5 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 12 „ Dotacje celowe w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 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. 211, 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..
W § 1 uchwały zwiększono plan wydatków o kwotę 195 456 zł w poszczególnych paragrafach klasyfikacji
budżetowej. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są wolne środki z 2010 r. jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Zwiększono plan wydatków na:
- zakup energii w świetlicach wiejskich o kwotę 2000 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego 25 000 zł
- wydatki na administrację publiczną 60 000 zł ( w tym: usługi pozostałe 20 000 zł, wynagrodzenie grupy
interwencyjnej 30 000 zł, składki ub.społ.10 000 zł)
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji 1000 zł
- zakup energii w OSP 8000 zł
- dotacja na samochód ratowniczy dla Straży Powiatowej w Sandomierzu 10 000 zł
- wydatki inwestycyjne ( wymiana pieca w Centrum Kultury Wilczyce) 30 000 zł
- płace nauczycieli w Gimnazjum w Wilczycach 59 456 zł.
W § 2 uchwały:
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania refundacji wydatków na remont świetlicy wiejskiej w m.
Wysiadłów o kwotę 57 753 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów o kwotę
41 296 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaty środków OSP Łukawa o kwotę 3800 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu fund.alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnej do budżetu
Gminy o kwotę 6000 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 10 000 zł, podatku od
nieruchomości o kwotę 30 000 zł,
- zwiększono plan wydatków na płace nauczycieli (SP Wilczyce) o kwotę 51 257 zł,
- zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów ( wkład własny Gminy 20% całości zadania) o kwotę
15 000 zł.
W § 3 uchwały dokonano zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie informacji o ostatecznej kwocie
dotacji na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców o 1 zł.
Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 maja 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik4.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik5.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 maja 2011 r.
Dotacje celowe w 2011 roku
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