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UCHWAŁA NR XIV/78/2012
RADY GMINY WILCZYCE

Public key:

Data: 2012-06-25

z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 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 Wilczyce postanawia:
§ 1. 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy § 9500 Inne źródła (wolne środki) o kwotę 148 872 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 120 841 zł:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł,
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł
§ 4260 Zakup energii o kwotę 6 041 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2 000 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 6 000 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola,
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 800 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki,
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 30 000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1875

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie
wody,
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 50 000 zł
3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 Podatek
dochodowy od osób fizycznych o kwotę 28 031 zł
§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale
75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
o kwotę 274 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011
Urzędy wojewódzkie,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 230 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi
publiczne gminne,
§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin) o kwotę 168 463 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi
publiczne gminne,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 168 463 zł.
§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki
stałe, § 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 6 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki
stałe, § 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 6 000 zł
§ 4. 1. 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 106 972 zł
2. 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
3. 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
§ 0320 Podatek rolny o kwotę 90 972 zł
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§ 5. 1. 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 15 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi
wewnętrzne,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł.
§ 6. 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 10 649,48 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
§ 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 563,80 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 3382,43 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 179,07 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 176,71 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9,36 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 83,65 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,43 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 294,44 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 703,83 zł
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 4,03 zł
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 0,21 zł
§ 4377 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 206,81 zł
§ 4379 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 10,95 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 476,76 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 25,24 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 126,19 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 218,45 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 849,16 zł
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§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 150,84 zł
§ 7. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3119 Świadczenia społeczne
o kwotę 3886 zł
2. Zwiększa się wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3886 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 1 000 zł,
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85205 Zadania
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł,
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki
pomocy społecznej,
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 211 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 789 zł
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki
pomocy społecznej, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny
zastępcze, § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4 500 zł
8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny
zastępcze,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000 zł
§ 8. W Uchwale Nr XI/58/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok:
1) załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały,
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5) załącznik Nr 7 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.”otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do
niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 8 „ Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 9 „ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 10 „ Dotacje przedmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do
niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 11 „ Dotacje podmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do
niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 12 „ Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do
niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Leszek Sałata
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Poz. 1875
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Poz. 1875
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Poz. 1875
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Poz. 1875
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

Poz. 1875
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Poz. 1875
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/78/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Dotacje celowe w 2012 r.

Poz. 1875

