
Uchwała nr XXIII/151/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 2 lutego 2009  
 

w sprawie: zmiany budŜetu na rok 2009  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184, ustawy z dnia 30 
czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr XXII/143/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budŜetu 
na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Ustala się dochody budŜetu na rok 2009 w wysokości 16.343.026 zł, z tego  
- dochody bieŜące w kwocie  16.257.526 zł 
- dochody majątkowe w kwocie      85.500 zł” 

2) w § 2  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wydatki budŜetu na rok 2009 w wysokości 21.943.026 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 2” 

b) w ust. 2  
- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) wydatki bieŜące w wysokości 15.401.454 zł, w tym na:” 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.541.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 
7:” 

3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) ogólną w wysokości 70.826 zł” 

4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 
6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Stanisław Marciniak  



Załącznik nr 3 
do Uchwały XXIII/151/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 02.02.2009 
 

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2009 
 

Dział Rozdział §        Nazwa zadania inwestycyjnego 
Rok 

rozpoczęcia 

Planowany 
termin 

zakończenia 

Ogółem 
wydatki 

400     
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 

    
42 000 

  40002   Dostarczanie wody     42 000 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

    
42 000 

      
Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz 
działką nr 23/1 i 20/9 połoŜonych w Wielichowo 
Wieś 2009 31.12.2009 42 000 

600     Transport i łączność     99 800 
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie     70 000 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budŜetowych     70 000 

      
Pomoc rzeczowa dla Województwa 
Wielkopolskiego na budowę chodnika z 
odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 
Rakoniewice-Czacz w m. Śniaty  2009 31.12.2009 40 000 

      

Pomoc rzeczowa dla Województwa 
Wielkopolskiego na budowę ścieŜki pieszo-
rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do 
granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa 2009 31.12.2009 30 000 

  60016   Drogi publiczne gminne     29 800 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych     29 800 

      Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach  2009 31.12.2009 29 800 

750     Administracja publiczna     17 700 

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)     17 700 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych     17 700 

      Zakup komputerów dla Urzędu  2009 31.12.2009 17 700 

926     Kultura fizyczna i sport     600 000 
  92601   Obiekty sportowe     600 000 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budŜetowych     600 000 

      
Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z 
modułowym systemowym budynkiem zaplecza - 
"Orlik 2012" w Wielichowie 2009 31.12.2009 600 000 

Razem 759 500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr XXIII/151/09 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmiany budŜetu na rok 2009 
Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXII/143/08 z dnia 30 grudnia 2008r ustaliła budŜet miasta 
i gminy na rok 2009  
W związku z uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań 
dokonuje się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 129.000 zł w tym: 
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 82.000 zł - wpływy z 

tytułu sprzedaŜy 2 działek budowlanych w Wilkowie Polskim 
- Zwiększa się dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
o kwotę  47.000 zł, w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej – 4.000 zł, podatek od środków transportowych 
od osób fizycznych – 25.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób 
fizycznych – 18.000 zł  

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 129.000 zł w tym: 
- Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 422.000 zł odstępując od 

realizacji zadania „Budowa drogi nr 544524P w m. Śniaty” w związku z 
nieuzyskaniem środków unijnych 

- Zmniejsza się dział 758 – RóŜne rozliczenia o kwotę 49.000 zł  uruchamiając rezerwę 
- Zwiększa się dział 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę  600.000 zł wprowadzając 

nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z 
modułowym systemowym budynkiem zaplecza - Orlik 2012 w Wielichowie" – udział 
własny 

3. Wykaz wydatków majątkowych w 2009 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w 
planowanych wydatkach budŜetowych 

 
 
 
 
 
 
 
 


