UCHWAŁA NR VII/39/2011
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 2 sierpnia 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. Zmniejsza się plan wydatków 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
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 523 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 300 zł
2. Zwiększa się plan wydatków 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
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 823 zł
§ 2. 1. 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,
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości o kwotę 8 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków 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,
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
o kwotę 8 000 zł
§ 3. 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 44 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe,
§ 4270 Zakup usług remontowych / Daromin 22 000 zł, Radoszki 22 000 zł/ o kwotę 44 000 zł
§ 4. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich o kwotę 23 944 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 Pozostała działalność,
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§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich o kwotę 1 268 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 Pozostała działalność,
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 348,89 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 177,17 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 540,96 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28,64 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 86,43 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,57 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 19 968,19 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 057,15 zł
§ 5. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi
gminne,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 208 000 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 120 000 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe,
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / SP Radoszki 17 000 zł, SP Daromin 16 000 zł/
o kwotę 33 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne /Radoszki 6000 zł, Daromin 3 000 zł/ o kwotę 9000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy /Radoszki 7 000 zł, Daromin 5 000 zł/ o kwotę 12 000 zł
§ 4260 Zakup energii /Radoszki/ o kwotę 3 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych /Radoszki 14 000 zł, Daromin 34 000 zł/o kwotę 48 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /Daromin/ o kwotę 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych /Daromin/ o kwotę 2 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe / Daromin/ o kwotę 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki /Daromin/ o kwotę 200 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /Daromin/ o kwotę 2 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia /Daromin/ o kwotę 1 300 zł
5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /Daromin 81 000 zł, Radoszki 109 000 zł/ o kwotę 190 000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne /Daromin 29 000 zł, Radoszki 29 000 zł/ o kwotę 58 000 zł
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /Daromin 1 000 zł, Radoszki 19 000 zł/ o kwotę 20 000 zł
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§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne /Daromin 3 000 zł, Radoszki 4 000 zł/ o kwotę 7 000 zł
7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała
działalność,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 700 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600 zł
8. 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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 160 000 zł
§ 6. 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 211 457 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 211 457 zł
§ 7. 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 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” 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 11 „ Dotacje podmiotowe w 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały,
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII /39 /2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 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 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.) Rada Gminy dokonuje zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
W § 1 zmniejszono składki na ubezpieczenia społ. i wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększono plan wydatków
na
wynagrodzenia
osobowe
pracowników
(prace
zlecone
z funduszu
alimentacyjnego).
W § 2 zaplanowano dochody i wydatki związane ze zwrotami świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych
przez
świadczeniobiorców
za
lata
ubiegłe.
W § 3 zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 44 000 zł z rezerwy 0,06% przeznaczonej na remonty
w szkołach
w Radoszkach
i Darominie.
W § 4 zmniejszono plan finansowy o kwotę 25 212 zł projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki
realizowanego przez OPS Wilczyce w związku z zatwierdzeniem wniosku przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju
Regionalnego
w Kielcach.
W § 5 dokonane zmiany wiążą się z zabezpieczeniem środków finansowych na odprawy dla nauczycieli
likwidowanych szkół i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres od stycznia do sierpnia.
Zaplanowano także kwotę 160 000 zł na dotacje dla nowo powstałych stowarzyszeń prowadzących szkoły
w Radoszkach
i Darominie.
W § 6 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 211 457 zł na odbudowę dróg popowodziowych.
Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
Zalacznik1.pdf
do uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2011 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/39/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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