
Uchwała Nr XL/222/2014    
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 29 stycznia 2014r.
  

w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i  pkt 10  ustawy z dnia  08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia   27 sierpnia
2009r.  o  finansach  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  885)  Rada  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim

u c h w a l a , co następuje:

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 25.815.815,00 zł, w tym:
    1/dochody bieżące                                                                         22.644.184,00 zł,
    2/dochody majątkowe                                                                      3.171.631,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę  22.644.184,00  zł,w tym:
   1/ dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków 
        Unii Europejskiej                773.695,00 zł
   2/ dochody z pozostałych źródeł                                                   21.870.489,00 zł.

3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę 3.171.631,00 zł,
    w tym: 
    1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:                 2.771.631,00 zł,
     - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków 
        Unii Europejskiej                                                                         2.771.631,00 zł,
    2/  dochody ze sprzedaży majątku                                                      400.000,00 zł.

  
§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 24.007.661,83 zł, w tym:
    1/ wydatki bieżące                                                                        21.233.470,83 zł,
    2/ wydatki majątkowe                                                                     2.774.191,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.233.470,83 zł,
     w tym:  
     1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                              13.887.953,00 zł,
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z czego:            10.186.623,00 zł,
           - wynagrodzenia ze stosunku pracy                                           8.153.895,00 zł, 
         b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   3.701.330,00 zł, 
     2/ dotacje na zadania bieżące                                                           1.042.822,00 zł,
     3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           4.640.385,00 zł,



     4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
         Unii Europejskiej                                                                 970.575,00 zł,
     5/ wydatki na obsługę długu                                                                  505.000,00 zł,
     6/ rezerwa ogólna i rezerwa celowa                                                       186.735,83 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  2.774.191,00 zł,
     w tym:                                                    
    1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                        2.774.191,00 zł,
        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
          Unii Europejskiej                                                                             1.772.191,00 zł,
    2/ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                       
        na uzupełnienie brakujących kwot po przetargu 
        oraz na roboty dodatkowe                                                                       30.000,00 zł.

§ 3
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.808.153,17 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów  
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w  kwocie 655.386,00 zł z tytułu:

1) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa budynku
zaplecza  socjalnego,  kortu  tenisowego  i  placu  zabaw  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu
w Wielopolu Skrzyńskim” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł,
2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 155.386,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

2.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.463.539,17 zł, z następujących tytułów:
    a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 670.000,00 zł finansowanych z nadwyżki budżetowej,
     b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych
     ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.638.153,17 zł finansowanych

z dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym w kwocie 1.138.153,17 zł
z środków wchodzących w skład nadwyżki budżetowej,

     c) pożyczki udzielone z budżetu gminy w kwocie 155.386,00 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
    w kwocie 800.000,00 zł,
2)wyprzedzające  finansowanie  projektu  pn.  „Budowa  budynku  zaplecza  socjalnego,  kortu

tenisowego  i  placu  zabaw  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  w  Wielopolu  Skrzyńskim”
finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.

 



§ 6
1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 133.735,83 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 83.000,00 zł, w tym:
     a) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym  - 
         53.000,00 zł,
     b) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na uzupełnienie brakujących kwot 
         po przetargu oraz na roboty dodatkowe – 30.000,00 zł.

§ 7
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 
finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  

 § 8
W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody w kwocie 3.991.275,00 zł
i wydatki w kwocie 3.991.275,00 zł, związane z realizacją  zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 9
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których   
mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w kwocie 74.000,00 zł (Dz.756) oraz określa się wydatki finansowane z tych 
dochodów w kwocie 74.000,00 zł (Dz.851) w tym:
- na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
  Alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł,
- na zadania wynikające  z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
  w kwocie 2.000,00 zł.

  § 10
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska  w kwocie  7.000,00  zł (Dz.  900)  oraz  wydatki  finansowane  z  tych
dochodów w kwocie  7.000,00 zł,  z  przeznaczeniem na  budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla
części wsi Wielopole Skrzyńskie (Dz. 010 rozdz. 01010).

§ 11
Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  o których mowa
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w kwocie
320.000,00  zł (Dz  756)  oraz  określa  się  wydatki  finansowane  z  tych  dochodów  w  kwocie
320.000,00 zł (Dz 750 rozdz. 75023 i dz. 900 rozdz. 90002).

§ 12
1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
    w kwocie 16.440,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na współfinansowanie 
    działalności warsztatów terapii zajęciowej – 16.440,00 zł.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
     w kwocie 32.880,00 zł, w tym:
     - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 32.880,00 zł.



§ 13
1. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do samodzielnego zaciągania zobowiązań 
    do sumy 200.000,00 zł.
2.  Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  do  zaciągania  kredytów  i  pożyczek  na

pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetowego  do  wysokości
800.000,00 zł.   

§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do dokonywania zmian planu  wydatków
budżetu w ramach działu, polegających na:
    1/ zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez 
    przesunięcia w wydatkach bieżących w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,  
    2/ zwiększeniach  i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia 
    w grupie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami 
    inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,                                                      
    3/ zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi
    w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami.

  § 15
1.  Uzyskane  przez  jednostki  budżetowe  zwroty  wydatków  dokonanych  w  2014  r.  zmniejszają
wykonanie planowanych wydatków.
2.  Uzyskane  przez  jednostki  budżetowe  zwroty  wydatków  dokonanych  w  poprzednich  latach
budżetowych stanowią dochody budżetowe.

  
§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 § 17
Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa
i  Ochrony Środowiska.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Pieczonka
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