U C H W A Ł A Nr IV/L/308/06
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na rok 2006.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 166 i 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) R a d a
G m i n y u c h w a l a co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę 236.050 zł.
------------------------------------------------------------------------ ---------.
W tym:
Zadania własne:
===========.
Dział 750 – Administracja publiczna 495 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność 495 zł.
§ 0830 – Wpływy z usług 495 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 15.555 zł.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 15.555 zł.
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 15.555 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie 200.000 zł.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 200.000 zł.
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin 200.000 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna 20.000 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 20.000 zł.
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin 20.000 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę 24.050 zł.
----------------------------------------------------------------------------------.
W tym:
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.555 zł.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 15.555 zł.
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek
sektora finansów publicznych 15.555 zł.
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Dział 750 – Administracja publiczna 495 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność 495 zł.
§ 0830 – Wpływy z usług 495 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna 8.000 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze ………… 8.000 zł.
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin 8.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 966.820 zł.
---------------------------------------------------- ----------------------------.
W tym:
Zadania własne:
==========.
Dział 600 – Transport i łączność 295.000 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 295.000 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 40.000 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych 250.000 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 5.000 zł.
w tym:
5.000 zł. „Zakup wiaty przystankowej dla Machnic” ( Zał. Nr 2 do uchwały).
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 206.220 zł.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206.220 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.700 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 5.700 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 820 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 20.000 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych 151.000 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna 50.000 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin 50.000 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 20.000 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 30.000 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 21.000 zł.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne 15.500 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 10.000 zł.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne……. 5.500 zł.
w tym:
5.500 zł. „Zakup komputera wraz oprogramowaniem dla OSP Wisznia Mała (Zał. Nr 2 do
uchwały)
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji 5.500 zł
§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych 5.500 zł.
w tym:
5.500 zł. na zwiększenie zadania pn. „ Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji
w Trzebnicy” (Zał.Nr 2 do uchwały).
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Dział 801 – Oświata i wychowanie 293.000 zł.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 291.034 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.100 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 2.427 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 345 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 910 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 23.252 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 250.000 zł.
w tym:
200.000 zł. „ Modernizacja Szkoły w Szewcach” I etap. (Zał. Nr 1 WPI)
50.000 zł. „Zakup komputerów dla szkół” (Zał. Nr 2 do uchwały).
Rozdział 80104 – Przedszkola 666 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 666 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.300 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.300 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia 13.600 zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.600 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3.600 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 10.000 zł.
Dział 852 - Pomoc społeczna 12.000 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 12.000 zł.
§ 3110 – Świadczenia społeczne 12.000 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76.000zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 18.000 zł.
w tym:
6.000 zł. „ Budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Ozorowicach”,
6.000 zł. „ Budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Strzeszowie”,
6.000 zł. „ Budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Wiszni Małej”.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 52.000 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych 52.000 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 6.000 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000 zł.
§ 2.
Planowane dochody budŜetu gminy po zmianach w wysokości 17.543.934 zł.
§ 3.
Planowane wydatki budŜetu gminy po zmianach w wysokości 19.114.835 zł.
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§ 4.
Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w łącznej kwocie 1.791.000 zł
w tym kretytów krótkoterminowych w wysokości 800.000 zł.
§ 5.
Limit wydatków na „Wieloletnie programy inwestycyjne „ po zmianach
zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Inwestycje roczne do realizacji w 2006 roku po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 7.
Na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach przeznacza się 754.820 zł
z nadwyŜki budŜetowej.
Przychody i rozchody budŜetowe po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.
§ 9.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia tj. z dniem 21 września 2006r.
i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Uzasadnienie:
---------------Wojewoda Dolnośląski pismem Nr FB.II.HT.3040/202-3/06 z dnia 08 sierpnia 2006r.
zawiadomił Wójta o przyznaniu gminie dotacji celowej w wysokości 200.000 zł.
przeznaczonej na dofinansowanie w roku 2006 w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006” projektu Nr 3.5.1/55 „Modernizacja szkoły
w Szewcach, gmina Wisznia Mała”.
RównieŜ Wojewoda Dolnośląski pismem Nr PS-III-3050-176/06 z dnia 23 sierpnia 2006r.
zawiadomił Wójta o przyznaniu gminie dotacji celowej w wysokości 12.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania”.
Ze środków nadwyŜki budŜetowej gminy zaplanowano kwoty do realizacji następujących
zadań:
295.000 zł - na remonty dróg na terenie gminy, w tym odwodnienie dróg w KrzyŜanowicach –
ul. Polna,
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w Malinie - aleja Słoneczna, w Szewcach - przed kościołem, w Strzeszowie wjazd na ul.Polną, w Wiszni Małej – wjazd na ul. Sportową oraz w Ligocie
Pięknej – wjazd na ul. Sportową, prace wokół stawu p.poŜ w RogoŜu.
Zaplanowano równieŜ zakupić wiatkę przystankową dla Machnic,
206.220 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót
publicznych, na remonty budynków komunalnych w tym budynku świetlicy
w Strzeszowie, świetlicy w Wysokim Kościele, szatni sportowej w Krynicznie,
50.000 zł na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wydawanych przez
Wójta gminy osobom ubiegającym się o pozyskanie pozwolenia na budowę
domów mieszkalnych i usługowych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wydawanych na realizację inwestycji publicznych,
21.000 zł na potrzeby bezpieczeństwa publicznego z czego 15.500 zł. dla OSP-Wisznia
Mała na zakup komputera wraz z oprogramowaniem i materiałów
na potrzeby jednostki, ponadto na wniosek Komendanta Powiatowego Policji
w Trzebnicy zwiększono o 5.500 zł. środki na dofinansowanie przez gminę
zakupu oznakowanego pojazdu słuŜbowego dla KPP Trzebnica – Placówka
Policji w Wiszni Małej,
93.000 zł. na potrzeby placówek oświatowych w szczególności jednak na zakup
komputerów wraz z opragromowaniem dla szkół, oraz wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla pracowników oraz wyposaŜenie stołówki w Zespole Szkół
w Krynicznie,
13.600 zł.na wynagrodzenie pełnomocnika Wójta ds. uzaleŜnień oraz na zakup materiałów
niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych związanych z tematyką
przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
76.000 zł. na zadania w zakresie gospodarki komunalnej a w szczególności na modernizację
i konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy, doposaŜenia placów
zabaw w Machnicach i Mienicach, oraz rozpoczęcie zadań inwestycyjnych
związanych z „Budową sieci wodociągowych do boisk sportowych
w Ozorowicach, Strzeszowie i Wiszni Małej”.
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