
 

 

UCHWAŁA NR XIII/151/19 

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 29 października 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869) 

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 60.000 zł, w tym z tytułu: 

1) opłat za pobyt w Publicznym Przedszkolu  w Górze Ropczyckiej  - 15.000 zł, 

2) odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolach – 34.000 zł, w tym: SP nr 3 w Sędziszowie Małopolskim 

– 12.000 zł,     SP w Krzywej – 22.000 zł, 

3) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  rodzinnych – 7.000 zł, 

4) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ - 4.000 zł. 

2. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 200.000 zł  z tytułu wpłat mieszkańców na 

wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w Klęczanach. 

2. 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 961.033  zł  z przeznaczeniem na:  

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych – 744.933 zł, 

2) dodatek wiejski wypłacany nauczycielom – 6.100 zł, 

3) bieżące utrzymanie  obiektów szkolnych  – 25.000 zł, 

4) zakup środków żywności  do stołówek szkolnych – 34.000 zł, w tym: SP nr 3 w Sędziszowie Małopolskim 

– 12.000 zł,     SP w Krzywej – 22.000 zł, 

5) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim na I etap 

konserwacji budynku kościoła obejmujący malowanie części ścian wewnętrznych i odtworzeniu istniejącej 

polichromii budynku – 20.000 zł, 

6) dotację dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów  w Sędziszowie Małopolskim na prace  

konserwatorsko-remontowe, polegające na  wykonaniu izolacji poziomej i pionowej części murów  Zespołu 

Klasztornego od strony północnej – 30.000 zł, 

7) dotację celową dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – 20.000 zł, z przeznaczeniem na: 
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a) zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim – 15.000 zł, 

b) zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Rehabilitacji Leczniczej w Przychodni Rejonowej  

w  Sędziszowie Małopolskim  – 5.000 zł. 

8) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7.000 zł, 

9) zwrot odsetek od dotacji z tytułu nienależnie  pobranych świadczeń wychowawczych 500+ - 4.000 zł, 

10) bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 40.000 zł, 

11) wynagrodzenia dla pracowników MOSiR – 30.000 zł. 

2. Zwiększa  się wydatki majątkowe budżetu o kwotę  51.740 zł z przeznaczeniem na: 

1) zakup stacji pomiarowej  do monitoringu  przeciwpowodziowego – 13.940 zł, 

2) pomoc finansową dla  Samorządu Województwa  Podkarpackiego na budowę chodnika i ścieżki rowerowej 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów 

Małopolski  przy ul. Grunwaldzkiej – 34.000 zł, 

3) wykonanie dokumentacji projektowej  na budowę i przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze 

zmianą  źródła zasilania  instalacji  c.o.  na gazowe w budynku Domu Ludowego przy ul. Borkowskiej 

w Sędziszowie Małopolskim – 3.800 zł. 

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 220.300 zł przeznaczone na dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych. 

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 932.473 zł przeznaczone na: 

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym oraz odcinka  

sieci wodociągowej dla miejscowości Klęczany (przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF)  - 

492.000 zł, 

2) budowę odcinka sieci wodociągowej  z przyłączami, pompownią i zasilaniem elektrycznym w Będziemyślu 

– przysiółek Góry (przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF) – 74.520 zł, 

3) opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i modernizacji wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody 

i zasilaniem elektrycznym w Górze Ropczyckiej  - 22.403 zł, 

4) projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój OZE w gminach: 

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

w ramach RPO WP  - 78.550 zł, 

5) projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej  - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej – 

modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego  węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi 

środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” (przedsięwzięcie wieloletnie ujęte  

w załączniku do WPF) – 265.000 zł. 

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

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Na wniosek sołectwa w Krzywej w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych  w ramach 

funduszu sołeckiego na 2019 rok  rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Organizacja imprezy 

rekreacyjno-sportowej na stadionie sportowym w Krzywej” na kwotę 4.660,80 zł i środki  te  przeznacza się na 

przedsięwzięcie pn. „Zakup  2 podgrzewaczy na wodę lub patelni, garnków, sprzętów kuchennych i naczyń   

dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krzywej”. 

2. Na wniosek sołectwa w Klęczanach w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na 2019 rok zmniejsza się środki zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Zakup rolet do Domu 

Ludowego w Klęczanach” o kwotę 250 zł, którą przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Zakup  piekarników 

gazowo-elektrycznych oraz ich montaż do Domu Ludowego w Klęczanach”. 
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3. Na wniosek sołectwa w Szkodnej w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na 2019 rok zmniejsza się środki zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Montaż lamp 

oświetleniowych na istniejących słupach  na terenie sołectwa Szkodna” o kwotę 2.824,39 zł i środki te 

przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Wymiana drzwi w garażu OSP w Szkodnej”. 

4. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w ust.1  załącznik nr 6 do uchwały budżetowej 

„Wydatki finansowane  z funduszu sołeckiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie  zgodne z załącznikiem nr 

4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów  i rozdziałów pomiędzy paragrafami 

klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 20.900 zł, w tym: Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego – 20.900 zł. 

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.645,99 zł. 

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

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie  uchwały zleca się Burmistrzowi  Sędziszowa Małopolskiego. 

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

Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sędziszowie Małopolskim 
 

 

mgr Marek Pająk 
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