
UCHWAŁA NR V.27.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 26 marca 2019 r.

o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 211 i 212  ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1))  Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Wilków na 2019 rok, zmienionej  uchwałą Nr IV.21.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
12 lutego 2019  r. wprowadza się następujące  zmiany:

1) dokonuje się zmiany planu dochodów  budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.861.625,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.385.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 476.625,00 zł.”

4) dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie, 
jak załącznik Nr 4 do niniejszej  uchwały;

6) w § 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

- „2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000,00 zł.”

7) załącznik nr 4 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 
5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych:

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie: 22.441.990,90 w tym:
a)  dochody bieżące: 21.067.075,90
b)  dochody majątkowe: 1.374.915,00

2) przychody budżetu: 2.776.625,00
3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 24.303.615,90 w tym:

a)  wydatki bieżące: 20.351.056,90
b)  wydatki majątkowe: 3.952.559,00

4) rozchody budżetu: 915.000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 
2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.27.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

w złotych

DOCHODY BUDŻETOWE
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA --- 216,00750
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami

--- 216,00

RÓŻNE ROZLICZENIA --- 207.900,00758
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa --- 207.900,00

Dokonane zmiany dochodów bieżących --- 208.116,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.27.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

w złotych

WYDATKI BIEŻĄCE
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA --- 216,00
Urzędy wojewódzkie --- 216,00

750
75011

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane

--- 216,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE --- 187.900,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego

--- 52.700,00

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane

--- 17.000,00

80149

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

--- 35.700,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych

--- 44.400,00

Dotacje na zadania bieżące --- 29.000,00

80150

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

--- 15.400,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w  
gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia  i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 
szkołach artystycznych

--- 2.300,00

801

80152

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

--- 2.300,00

Pozostała działalność --- 88.500,0080195
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

--- 88.500,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA --- 10.000,00
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym --- 10.000,00

854
85416

Świadczenia na rzecz osób fizycznych --- 10.000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRNA ŚRODOWISKA --- 10.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach --- 6.000,0090004
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań

--- 6.000,00

900

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

--- 4.000,0090019

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich --- 4.000,00
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statutowych zadań
Razem wydatki bieżące --- 208.116,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

--- 20.000,00

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej --- 20.000,00

754

75410
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie)

--- 20.000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO --- 914,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami --- 914,00

921
92120

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (Pomoc finansowa dla Powiatu 
Namysłowskiego)

--- 914,00

Dokonane zmiany w  wydatkach majątkowych --- 20.914,00
Razem dokonane zmiany --- 229.030,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.27.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW  BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

w złotych
Wyszczególnienie Zmniejszenia  Zwiększenia

Przychody
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2  pkt 6 ustawy -- 20.914,00
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V.27.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 26 marca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 R.

w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja                                 Kwota 
1 2 3 4

Przychody ogółem: 2.776.625,00
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2  pkt 6 ustawy 950 476.625,00

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym

952 2.300.000,00

Rozchody ogółem: 915.000,00
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 915.000,00
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V.27.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 26 marca 2019 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA  2019 R.

w złotych

Lp Dział Rozdział § Nazwa 
instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

I
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

219.064,00
DOTACJE CELOWE 54.064,00

1

600- Transport 
i łączność

60014 - Drogi 
publiczne 
powiatowe

6300 -Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielana między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

Starostwo 
Powiatowe 
w Namysłowie

50 000,00

2

921- Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

92120 - 
Ochrona 
zabytków 
i opieka nad 
zabytkami

271- Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielana między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
bieżących

Starostwo 
Powiatowe 
w Namysłowie

1 350,00
3 921- Kultura 

i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

92120 - 
Ochrona 
zabytków 
i opieka nad 
zabytkami

6300 -Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielana między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

Starostwo 
Powiatowe 
w Namysłowie

2.714,00

DOTACJE PODMIOTOWE 165 000,00
4 921- Kultura 

i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

92116 - 
Biblioteki

2480 - Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury

Samorządowa 
Instytucja 
kultury - 
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 
w Wilkowie

165 000,00

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1.351.116,00

DOTACJE PODMIOTOWE 1.283.616,00
1. 801 -                                                                                     

Oświata 
i wychowanie

80101 - Szkoły 
podstawowe

2590 - Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną 
inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół 
Katolickich 
w Częstochowie
, Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa 
w Dębniku

921 000,00
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2. 801 -                                                                                     
Oświata 
i wychowanie

80103 - 
Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych

2590 - Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną 
inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół 
Katolickich 
w Częstochowie
, Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa 
w Dębniku

229 000,00

3. 801 -                                                                                     
Oświata 
i wychowanie

80149- 
Realizacja 
zadań 
wymagaj. 
stosowania 
specjalnej 
organizacji 
nauki i metod 
pracy dla 
dzieci 
w przedsz., 
oddz. 
przedszkol. 
w szkołach 
podstaw. 
i innych 
formach wych. 
przedszk.

2590 - Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną 
inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół 
Katolickich 
w Częstochowie
, Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa 
w Dębniku

10 000,00

4. 801 -                                                                                     
Oświata 
i wychowanie

80150- 
Realizacja 
zadań 
wymagających 
stosowania 
specjalnej 
organiz. nauki 
i metod pracy 
dla dzieci 
i młodzieży 
w szkołach 
podstawow.

2590 - Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną 
inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół 
Katolickich 
w Częstochowie
, Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa 
w Dębniku

123.616,00

DOTACJE CELOWE 67 500,00

1.

921- Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

92109- Domy 
i ośrodki 
kultury , 
świetlice 
i kluby

2360 - Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansow. 
zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego

Organizacje 
pozarządowe 
wyłonione 
w drodze 
konkursu

10 000,00

2. 926 - Kultura 
fizyczna

92120 - 
Ochrona 
zabytków 
i opieka nad 
zabytkami

2720 - Dotacje celowe z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych

Parafia P.W. 
Oczyszczenia 
Najświętszej 
Maryi Panny 
w Bukowiu

12 500,00
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3. 926 - Kultura 
fizyczna

92605 - 
Zadania 
w zakresie 
kultury 
fizycznej 

2360 - Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansow. 
zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego

Organizacje 
pozarządowe 
wyłonione 
w drodze 
konkursu

45 000,00

x RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY 1.570.180,00
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