
UCHWAŁA NR XIX/144/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, 
art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr.157, poz.1240 o) w związku 
z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz.1241 ) 

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje : 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 313.514,00 zł. w tym: 

1) dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację małego projektu „Ginące zawody cennym źródłem 
wiedzy o naszych przodkach – warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza” kwota 
16.092,00 zł, 

2) dotacja z UE ( refundacja poniesionych wydatków w 2011 r.) – na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich” refundacja poniesionych wydatków kwota 297.422,00 
zł. 

2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 84.587,20 zł. w tym: 

1) oczyszczanie miast i wsi kwota 84.587,20 zł, 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.327.698,28 zł. w tym: 

1) budowa wodociągu Bratkowice –Zapole kwota 26.240,00 zł, 

2) budowa wodociągu Bratkowice –Blich kwota 6.850,00 zł, 

1) budowa wodociągu w Świlczy kwota 26.000,00 zł, 

2) uzbrojenie terenu w Świlczy – budowa wodociągu kwota 65.735,00 zł, 

3) dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie transportu zbiorowego kwota 21.000,00zł, 

4) budowa wodociągu i kanalizacji w Świlczy kwota 142.620,00 zł, 

5) zakup działki w Świlczy kwota 250.000,00 zł, 

6) modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli kwota 214.162,00 zł, 

7) Dom Strażaka w Świlczy kwota 16.190,00 zł, 

8) wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bziance kwota 26.000,00 zł, 

9) budowa „Moje boisko Orlik” w Rudnej Wielkiej kwota 11.000,00 zł, 

10) Przedszkole w Trzcianie kwota 14.000,00 zł, 

11) modernizacja kuchni w Przedszkolu w Świlc kwota 65.735,00 zł, 

12) mały projekt „Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach – warsztaty o zanikających 
zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza” kwota 22.989,68 zł, 

13) budowa kanalizacji w Świlczy –Przycznia kwota 20.600,00 zł, 

14) projekt budowy kanalizacji w Mrowli kwota 11.000,00 zł, 

15) projekt oświetlenia dróg w Bratkowicach kwota 49.795,40 zł, 

16) projekt na remont oświetlenia drogi w Świlczy kwota 3.000,00 zł, 
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17) budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie kwota 23.000,00 zł, 

18) budowa oświetlenia drogi w Świlczy kwota 16.000,00 zł, 

19) dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy kwota 84.587,20 zł, 

- na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych od urządzeń kanalizacyjnych dopłata 0,10 zł do 1 m3 

ścieków na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 r.(400 672m3 x 0.10 zł = kwota 40.067,20 zł), oraz 
dopłata 0,10 zł do 1 m3 wody na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 r. (445 200 m3 x 0,10 zł = kwota 
44.520,00 zł), 

20) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Ludowym w Trzcianie kwota 14.000,00 zł, 

21) wykonanie posadzki w Domu Ludowym w Dąbrowie kwota 9.500,00 zł, 

22) modernizacja łazienki i kuchni Domu Ludowego w Blędowej Zgłobieńskiej kwota 43.700,00 zł, 

23) obiekt sportowy w Trzcianie kwota 169.729,00 zł, 

24) budowa obiektu sportowego w Woliczce kwota 20.000,00 zł, 

25) dotacja dla GCK w Świlczy kwota 20.000,00 zł. 

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 929.597,08zł. 

2. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 862.648,92 zł. 

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.044.572,24 zł. 

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.876.572,24zł, z następujących tytułów : 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.832.000,00zł, 

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1.044.572,24 zł. 

5. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 114.975,16 zł. na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . 

6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.739.221,16 zł, z następujących tytułów : 

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.124.246,00zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej kwota 614.975,16zł. 

7. Ustala się przychody w łącznej kwocie 3.876.572,24 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.739.221,16zł 
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Ustala się roczne limity dla : 

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 
w kwocie 1.000.000,00 zł, 

2) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.217.024,84zł , 

3) zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 
614.975,16 zł, na zadania: 

a) Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka –II etap kwota 
317.572,24 zł, 

„b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach- Skworca i Blich kwota 297.402,92 
zł.”.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej 
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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