
 

 

UCHWAŁA NR VIII/102/19 

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019  

nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. 

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, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) 

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 44.919 zł, w tym z tytułu:  

1) darowizny pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej na konkurs „Leśne opowieści” – 

1.300 zł, 

2) darowizny pieniężnej na iluminacje świąteczne – 5.000 zł, 

3) kary za nieterminowe wykonanie umowy – 13.500 zł, 

4) zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2018 r. – 15.288 zł, 

5) odszkodowania za uszkodzone mienie – 1.375 zł, 

6) rozliczenia z lat ubiegłych (za media) – 5.018 zł, 

7) rozliczenia z lat ubiegłych (podatek VAT od wpłat budowę kanalizacji sanitarnej w Klęczanach) – 3.438 zł. 

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.321 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na realizację projektu pt. Wydanie folderu 

promocyjnego pn. „Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego”. 

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 61.048 zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu 

pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, 

Sędziszów Małopolski”. 

4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 95.467 zł z tytułu środków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica 

Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. 

5. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 566.255 zł z przeznaczeniem na:  

1) dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim – 200.000 zł, 

2) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 21.500 zł, 
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3) gminny program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i gminny program przeciwdziałania 

narkomanii – 71.705 zł, 

4) zakup nagród w konkursie „Leśne opowieści” w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej – 1.300 zł, 

5) wbudowanie gruzu celem utwardzenia działki gminnej nr ewid. 735/2 położonej w Sędziszowie 

Małopolskim (Osiedle Wolica Piaskowa) – 25.000 zł, 

6) utwardzenie działki gminnej nr ewid. 476/169 stanowiącej dojazd do garaży na Osiedlu Młodych  

od ul. Wspólnej – 49.750 zł, 

7) podatek VAT należny - 160.000 zł, 

8) bieżące utrzymanie Przedszkola w Górze Ropczyckiej (energia, gaz) – 30.000 zł, 

9) wykonanie aktualizacji dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stawów w parku Buczyna w Górze 

Ropczyckiej – 7.000 zł. 

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 2.447,70 zł przeznaczone na realizację projektu 

współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

pt. Wydanie folderu promocyjnego pn. „Trasy rowerowe okolic Sędziszowa Małopolskiego”. 

3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.632.200 zł z przeznaczeniem na: 

1) zakup działki pod drogę gminną w Zagorzycach - 17.000 zł, 

2) zakup działek pod pompownie ścieków w Klęczanach i pompownie wody w Górze Ropczyckiej – 

19.200 zł, 

3) opracowanie dokumentacji „Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

wokół stawu Skrzynczyna w Sędziszowie Małopolskim” – 9.000 zł, 

4) wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim – 

15.000 zł, 

5) dotację dla OSP w Sędziszowie Małopolskim na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 300.000 zł. 

6) projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich pn. „Budowa skateparku w Sędziszowie Małopolskim” – 75.000 zł, 

7) budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy budynku biblioteki gminnej w Sędziszowie Małopolskim przy 

ul. Fabrycznej – 65.000 zł, 

8) opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Słonecznej w Sędziszowie 

Małopolskim – 8.000 zł, 

9) opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogi gminnej w Górze Ropczyckiej (dz. nr ewid. 

632/13) – 8.000 zł, 

10) przebudowę oświetlenia ulicznego w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Rynek - 20.000 zł, 

11) przebudowę drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Sędziszów Małopolski (Osiedle Borek Wielki) – 

200.000 zł, 

12) przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 18 w miejscowości Boreczek (Knieja) – 80.000 zł, 

13) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.dz. 265 w miejscowości Ruda (na Krupę) – 150.000 zł, 

14) przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. 659 i 667/2 w miejscowości Szkodna (Świerkówka) – 65.000 zł, 

15) przebudowę drogi wewnętrznej ul. Beskidzka (nr ewid. dz. 391/1) w miejscowości Sędziszów Małopolski 

(Osiedle Kawęczyn) – 60.000 zł, 

16) przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 2086/2 w miejscowości Zagorzyce Dolne – 70.000 zł, 

17) przebudowę drogi gminnej nr 107626R w miejscowości Będziemyśl (Dąbrowa) – 70.000 zł, 

18) przebudowę drogi gminnej nr 107606R w miejscowości Czarna Sędziszowska – 70.000 zł, 
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19) przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. dz.7380/1 i 7380/2 w miejscowości Zagorzyce Górne – 

70.000 zł, 

20) zakup i montaż kontenera sanitarnego na obiekcie sportowym w Sędziszowie Małopolskim (Osiedle 

Wolica Ługowa) – 11.000 zł, 

21) pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie budowy chodników przy 

drogach powiatowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski – 200.000 zł, 

22) wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej nr ewid. 510 w miejscowości Góra Ropczycka – 

50.000 zł. 

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 37.672,29 zł przeznaczone na: 

1) realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój OZE w gminach: 

Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”- 

17.922,29 zł, 

2) przebudowę chodnika na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim (FO)- 

19.750 zł. 

5. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. W § 6 zmienia się ust.2, który otrzymuje brzmienie: 

„Określa się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł (Dz.900) oraz określa wydatki 

finansowane z tych dochodów w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na: 

a) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, 

polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

(Dz.900, rozdz.90026) – 38.000 zł, 

b) badania monitoringowe gleby pod katem zakwaszenia (Dz.900, rozdz. 90006) – 2.000 zł”. 

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy rozdziałami 

klasyfikacji budżetowej na kwotę 69.075 zł. 

2. Szczegółowe kwoty przeniesienia dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej na kwotę 212.453,35 zł, w tym: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska – 207.453,35 zł, Dział 926 Kultura fizyczna - 5.000 zł. 

4. Szczegółowe kwoty przeniesienia wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Określa się limit udzielanych z budżetu gminy pożyczek do kwoty 8.000 zł z terminem spłaty  

w 2019 roku. 

§ 6. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.149.156,01 zł, finansowany przychodami z tytułu 

wolnych środków. 

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.149.156,01 zł. 

3. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu udzielonych przez gminę pożyczek o kwotę 8.000 zł. 

4. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu spłat udzielonych przez gminę pożyczek o kwotę 8.000 zł. 
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5. Szczegółowe kwoty zwiększenia przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Szczegółowe kwoty zwiększenia rozchodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego. 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Sędziszowie Małopolskim 

 

 

mgr Marek Pająk 
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