
UCHWAŁA NR XXIII/174/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie 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 956.310,00 zł. w tym: 

1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych kwota 73.000,00zł, 

2) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na 
„Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu Gminy Świlcza kwota 332.411,00 
zł, 

3) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na 
„Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach kwota 
321.803,00 zł, 

4) subwencja oświatowa kwota 222.796,00 zł, 

5) darowizna na budowę kanalizacji wsi Świlcza – Przycznia kwota 6.300,00zł. 

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 942.446,00 zł. w tym: 

1) sprzedaż mienia gminnego kwota 719.650,00 zł, 

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 222.796,00 zł. 

3. Zmianę planu subwencji oświatowej i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się na 
podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 25 marca 2012 r. 

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 95.636,00zł. w tym: 

1) zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu Gminy Świlcza kwota 
43.424,00 zł, 

2) zadanie -„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach 
kwota 22.012,00 zł, 

3) wydatki na drogi gminne kwota 30.200,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 109.500,00zł. w tym: 

1) zadanie – „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa” kwota 
103.200,00 zł, 

2) budowa kanalizacji sanitarnej Świlcza – Przycznia kwota 6.300,00 zł. 

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

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej 
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. § 4 . Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ 174/2012 Rady Gminy 
Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 

Zestawienie dochodów 
w dostosowanie do 
klasyfikacji 
budżetowej Zwiększen
ia .. Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 73.000,0
0 

 w tym :  

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 73.000,0
0 

 w tym :  

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki 
samorządu terytorialnego – na zadanie – „Budowa i modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa” 

73.000,0
0 

   

750 Administracja publiczna 332.411,
00 

 w tym :  

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 332.411,
00 

 w tym :  

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , 
powiatów (związku powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych 
źródeł- na przedsięwzięcie Termomodernizację obiektów użyteczności 
publicznej”- budynek Urzędu Gminy 

332.411,
00 

   

801 Oświata i wychowanie 321.803,
00 

 w tym :  

80101 Szkoły podstawowe 321.803,
00 

 w tym :  

6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , 
powiatów (związku powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych 
źródeł- na przedsięwzięcie Termomodernizację obiektów użyteczności 
publicznej”- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach 

321.803,
00 

   

758 Różne rozliczenia 222.796,
00 

 w tym :  
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
222.796,

00 
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 w tym:  
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 222.796,

00 
   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.300,00
 

 w tym :  
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.300,00

 
 w tym :  

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , 
powiatów (związku powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych 
źródeł- wpłata darowizn na budowę kanalizacji m. Świlcza -Przycznia 

6.300,00
 

 Ogółem 956.310,
00 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

700 Gospodarka mieszkaniowa 719.650,
00 

 w tym :  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 719.650,
00 

 w tym :  

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 719.650,
00 

   
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

222.796,
00 

 w tym :  
75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 222.796,

00 
 w tym:  

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 222.796,
00 

 Ogółem 942.446,
00 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

600 Transport i łączność 30.200,
00 
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 w tym :  
60016 Drogi publiczne gminne 30.200,

00 
 w tym :  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.200,
00 

   
750 Administracja publiczna 43.424,

00 
 w tym :  

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.424,
00 

 w tym :  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na przedsięwzięcie 

Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu 
Gminy 

43.424,
00 

   
801 Oświata i wychowanie 22.012,

00 
 w tym :  

80101 Szkoły podstawowe 22.012,
00 

 w tym :  

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na przedsięwzięcie 
Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”- budynek Zespołu 
Szkół w Bratkowicach 

22.012,
00 

 Ogółem 95.636,
00 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 103.200,
00 

 w tym :  

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 103.200,
00 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na zadanie „Budowa 
i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa” 

103.200,
00 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.300,00
 

 w tym :  
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.300,00
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 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na budowę kanalizacji 
sanitarnej Świlcza -Przycznia 

6.300,00
 

   
 Ogółem 109.500,

00 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszen
ia 

Zwiększeni
a 

1 2 3 4 

600 Transport i łączność  16.000,00
 

 w tym :   

60016 Drogi publiczne gminne  16.000,00
 

 w tym :   

4270 Zakup usług remontowych – remont drogi w Mrowli  16.000,00
 

    

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.000,00  
 w tym :   

75412 Ochotnicze straże pożarne 16.000,00  
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja 
budynku Domu Strażaka w Mrowli 16.000,00  

    

801 Oświata i wychowanie 3.000,00 3.000,00 
 w tym :   

80101 Szkoły podstawowe  3.000,00 
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na 
przedsięwzięcie Termomodernizację obiektów użyteczności 
publicznej”- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach 

 3.000,00 

    

80113 Dowożenie uczniów do szkół 3.000,00  
 w tym :   

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00  
    

852 Pomoc społeczna 2.000,00 2.000,00 
 w tym :   

85204 Rodziny zastępcze  2.000,00 
 w tym :   

4430 Różne opłaty i składki  2.000,00 
    

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00  
 w tym :   
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3110 Świadczenia społeczne 2.000,00  
 Ogółem 21.000,00 21.000,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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