
Uchwała Nr XII/65/2011 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 13 października 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217, 
art.  235,  art.  236  i  art.  237  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.) Rada Gminy

p o s t a n a w i a , c o   n a s t ę p u j e:

§ 1

W budżecie gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 187.268,00 zł, 
    w tym:
    dochody majątkowe – 187.268,00 zł 
    dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 187.268,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty zmniejszenia dochodów  w dostosowaniu do klasyfikacji                         
    budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa  się  planowany  deficyt  budżetu  gminy  o  kwotę  187.268,00  zł, który  zostanie 
sfinansowany  przychodami  pochodzącymi  z  wolnych  środków,  wynikających  z  rozliczeń 
kredytów z lat ubiegłych.

4.  Zwiększa  się  przychody  budżetu  gminy  o  kwotę  187.268,00  zł  z  tytułu  wolnych  środków 
wynikających  z  rozliczeń  kredytów z  lat  ubiegłych  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu 
budżetu gminy.

5.  Szczegółowe kwoty  zwiększenia  przychodów w dostosowaniu  do  klasyfikacji    budżetowej 
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.  Dokonuje  się  przeniesień  planowanych  dochodów budżetu  gminy pomiędzy paragrafami  na 
kwotę 200.000,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty przeniesień dochodów określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami na kwotę 291.460,00 zł.   
4. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.



§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
          Robert Pieczonka



                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2011 
           Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                z dnia 13 października 2011 r.

                                                                   

                                                   

DOCHODY BUDŻETOWE W DOSTOSOWANIU 
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

Lp. Dział, 
Rozdział,
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

1. 853
85395
6207

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
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

187.268,00
187.268,00

187.268,00
RAZEM 187.268,00



                                                                                                                          Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2011 
           Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                z dnia  13 października 2011 r.

PRZYCHODY BUDŻETU

ZWIĘKSZENIA:

PRZYCHODY
§ Wyszczególnienie Kwota 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy 187.268,00

RAZEM 187.268,00

                                                                                    



          Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2011
           Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                                                                                                     z dnia 13 października 2011 r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEŃ DOCHODÓW

Lp.
Dział, 

Rozdział, 
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia

1. 600
60078
2030

6330

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin)

200.000,00
200.000,00

200.000,00

-

200.000,00
200.000,00

-

200.000,00

RAZEM 200.000,00 200.000,00



        
         Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/65/2011

           Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
                                                                                                     z dnia 13 października 2011 r.

SZCZEGÓŁOWE KWOTY PRZENIESIEŃ WYDATKÓW

Lp.
Dział, 

Rozdział, 
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia

1.

2.

3.

4.

5.

600
60013
6050
60016
4270
6050

60078
4270

4300
6050

700
70005
4270
6050

750
75023
6050
754

75412
4210
2580

853
85395

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wykonanie dokumentacji technicznych i studium 
wykonalności dla projektu pn. „Odbudowa systemu 
komunikacyjnego na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie”
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup usług remontowych
w tym:
- środki z dotacji celowej – 200.000,00 zł
- środki własne budżetu gminy – 3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- środki z dotacji celowej – 200.000,00 zł
- środki własne budżetu gminy – 7.000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wykonanie docieplenia wraz z elewacją mieszkań  
znajdujących się na I piętrze w budynku komunalnym w 
Wielopolu Skrzyńskim
Administracja publiczna
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych
dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na 
dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

270.840,00
9.840,00
9.840,00

54.000,00
24.000,00
30.000,00

207.000,00
203.000,00

4.000,00
-

20.000,00
20.000,00

-
20.000,00

-
-
-

620,00
620,00

-

620,00

-
-

207.000,00
-
-
-
-
-

207.000,00
-

-
207.000,00

24.000,00
24.000,00
24.000,00

-

39.840,00
39.840,00
39.840,00

620,00
620,00
620,00

-

20.000,00
20.000,00



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00

RAZEM 291.460,00 291.460,00


