UCHWAŁA NR XXIX/249/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala co następuje:
§ 1. 1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)
Rozdział
Paragraf
020
02001
0870
700
70005

6207

852
85212

2910

LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
- dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody majątkowe
- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu
pn. "Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy
wiejskiej w Surmaczówce"
- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu
pn. "Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury
w Zapałowie"
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- dochody bieżące
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
– z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach
poprzednich świadczeń rodzinnych
Razem

Zwiększenia Zmniejszenia

30.000,00
30.000,00

-

30.000,00
50.000,00
50.000,00

-

25.000,00

-

25.000,00

-

50.000,00

-

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00

-

90.000,00

-

w tym zadania zlecone
Zwiększenia Zmniejszenia
-

-

-

-

-

-

-

- Dochody wprowadzono na podstawie:
– Umowy przyznania pomocy Nr 01021-6930-UM0940593/12 zawartej z Samorządem Województwa
Podkarpackiego w dniu 14.05.2013 r.

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
,G%&)%$)'%&'3RGSLVDQ\
6WURQD

– Umowy przyznania pomocy Nr 01026-6930-UM0940592/12 zawartej z Samorządem Województwa
Podkarpackiego w dniu 16.05.2013 r.
2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)
Rozdział
Paragraf
700
70005
6050

6057

6059

852
85212

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Budowa wiaty tanecznej przy remizie OSP
w Surmaczówce
- Budowa wiaty tanecznej przy Domu Strażaka
w Zapałowie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- projekt pn. "Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy
wiejskiej w Surmaczówce"
- projekt pn. " Budowa wiaty tanecznej przy Domu
Kultury w Zapałowie"
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- projekt pn. "Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy
wiejskiej w Surmaczówce"
- projekt pn. " Budowa wiaty tanecznej przy Domu
Kultury w Zapałowie"
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększenia Zmniejszenia

189.786,19
189.786,19

109.786,19
109.786,19

-

109.786,19
54.886,19

-

54.900,00

50.000,00
25.000,00

-

25.000,00

-

139.786,19
69.383,13

-

70.403,06

-

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00

-

199.786,19

109.786,19

w tym zadania zlecone
Zwiększenia Zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

- wydatki bieżące
2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
– z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach
poprzednich świadczeń rodzinnych
Razem

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXIX/250/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/242/13Rady Gminy Wiązownica z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
gminnym ( tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Wi
zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienia się treść § 1 ust. 1 na następującą:
„1. W 2013 r. Gmina zaciągnie kredyt długoterminowy w wysokości 3.570.000 zł (słownie: trzy miliony
pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) w banku wybranym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
na sfinansowanie:
a) planowanego deficytu budżetu Gminy Wiązownica w kwocie 318.000 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 3.252.000 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXIX/251/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/244/13Rady Gminy Wiązownica z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
gminnym ( tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/244/13 Rady Gminy Wi
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej zmienia się treść § 1 ust. 1 na następującą:
„1. W 2013 r. Gmina zaciągnie w ramach planowanego deficytu budżetu pożyczkę długoterminową
w kwocie 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się

Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXIX/252/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Sz
gminnym (tj. Dz. U.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
2001.142.1591 z późn. zm.) i § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunk
2013 (Dz. U.
„Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
2008.38.220 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
się zmianę „Planu Odnowy Miejscowości
na lata 2009
poprzez dodanie do
placu publicznego na działce nr ewid. 1019/1
opisu planowanych przedsięwzięć w 2014 roku zadania pn. „
w miejscowości Szówsko” przyjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Mieszkańców wsi Szówsko z dnia 24.03.2013 r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/252/13
Rady Gminy Wiązownica
z dnia 17 maja 2013 r.

4.4. Opis planowanego przedsięwzięcia w 2014 roku
4.4.1. Tytuł projektu:
„Budowa placu publicznego na działce nr ewid. 1019/1 w miejscowości Szówsko”
4.4.2. Uzasadnienie projektu:
Wykonanie planowanej inwestycji znacząco ułatwi mieszkańcom dostęp do cmentarza parafialnego oraz
poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego przy cmentarzu.
4.4.3. Obszar o szczególnym znaczeniu
Teren na którym zostanie zlokalizowany plac publiczny znajduje się przy cmentarzu parafialnym
w miejscowości Szówsko. Cmentarz parafialny położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 870 Sieniawa –
Jarosław. Potrzeba miejsca postojowego dla samochodów w tym miejscu jest bardzo duża z powodu
niewystarczającej liczby miejsc do parkowania.
4.4.4. Cele projektu
Celem realizacji przedmiotowego zadania w miejscowości Szówsko jest zwiększenie dostępności do lokalnej
infrastruktury społecznej oraz poprawa warunków komunikacyjnych.
4.4.5.Opis projektu
Przedmiotowy projekt polega na utwardzeniu terenu przy cmentarzu z wykorzystaniem na parking wraz
z aranżacją terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów ozdobnych, iglaków, skalników oraz
zimnozielonych. Ponadto zostanie wykonane oświetlenie oraz niezbędna infrastruktura (ławki, kosze na
śmieci).
4.4.6.Szacunkowy koszt
Wynosi 160 000,00 PLN
4.4.7. Harmonogram realizacji: 2014 r.
4.4.8. Źródło finansowania: PROW, środki własne Gminy
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UCHWAŁA NR XXIX/253/2013
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia z

na użyczenie Gminne

Ośrodka Wypoczynku i Rekreac w Radawie

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj.z 2001r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9
Dz. Nr. 142 poz
oraz art.13 ust.1 i art.2 ust.2 w zw. z art.23 ust.1 pkt.7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami / tj. z 2004r Dz. Nr. 261 poz. 2603/ Rada Gminy uchwa co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na użyczenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie na rzecz Gminnego
w Wiązownicy na okres od 24.06.2013r do 31.08.2013r.
Centrum
§ 2. W skład w/w nieruchomości wchodzą działki nr
1 o pow
nr
2 o pow.
nr
o pow.
ha nr 604 o pow
wraz ze składnikami majatkowymi znajdującymi się na terenie Ośrodka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 4. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXIX/254/13
RADY GMINY WI
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia z

na sprzedaż nieruchomości
Wiązownica.

stanowiących mienie komunalne Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj.z 2001r.
Nr. 142 poz
oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
Dz.
nieruchomościami / tj. z 2004r Dz. Nr. 261 poz. 2603/ Rada Gminy uchwa co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych
w Zapałowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 137 o pow. 10,66ha ; działki nr 138 o pow.
22,65ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXIX/255/13
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie

przekazanie drewna z las

mienia komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
z późniejszymi zmianami oraz Uchwały nr
Rady Gminy Wiązownica z dnia 28
2003r.
w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw, Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazać nieodpłatnie 15m3 drewna tartacznego sosna z przeznaczeniem na wykonanie widowni (ławek)
na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy
Wiązownica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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