
UCHWAŁA NR XXIV/188/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 27 lipca 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 2.121.074,64 zł. w tym: 

1) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
kwota 111.714,64 zł, 

2) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projekt „PSeAP Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej kwota 2.215,00 zł, 

3) podatek od nieruchomości kwota 70.778,00zł, 

4) podatek rolny kwota 30.000,00 zł, 

5) odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwota 1.906.367,00 zł. 

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.044.974,44 zł. w tym: 

1) część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 100.386,00 zł 

2) sprzedaż mienia gminnego kwota 842.166,62 zł, 

3) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Poprawa jakości wody pitnej 
poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – etap II” kwota 102.421,82 
zł, 

3. Zmianę planu subwencji wyrównawczej wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr 
ST3/4826/12-68/DWX/12/1083/2011 z dnia 03.07 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 146.316,88 zł, w tym: 

1) projektu „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy 
Świlcza – etap II” kwota 146.316,88 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.222.417,08zł. w tym: 

1) zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie , Domu Strażaka w Bziance , Rudnej 
Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” kwota 123.526,35 zł, 

2) dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów-na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy 
Świlcza kwota 98.281,64 zł, 

3) pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na wykonanie rowu krytego przy drodze powiatowej 
w Bratkowicach kwota 24.833,45 zł, 

4) budowa chodników w Rudnej Wielkiej kwota 37.954,00 zł, 

5) zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej kwota 2.607,00 zł, 

6) Dom Strażaka Świlcza kwota 8.509,63 zł, 

7) modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli kwota 7.373,25 zł, 
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8) odsetki od kredytów kwota 100.000,00 zł, 

9) opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy ZS w Świlczy kwota 48.000,00 zł, 

10) dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance kwota 143.942,00 zł, 

11) wydatki placówek oświatowych kwota 239.058,00 zł, 

12) zadanie pn. „Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek” w ramach tworzenia gminnego 
systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” kwota 340.500,00 zł, 

13) dotacja celowa dla ZWiK w Świlczy na zakup przyczepy kwota 33.000,00 zł, 

14) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę linii SN-15 kV w Mrowli kwota 9.231,76 zł, 

15) studium wykonalności kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych w Świlczy kwota 
5.600,00 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. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXIV/ 188/2012 Rady Gminy 
Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. 

Zestawienie dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej Zwiększenia .. 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.906.367
,00 

 w tym :  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.906.367
,00 

 w tym :  

0970 Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie GDDKiA 1.906.367
,00 

   
720 Informatyka 2.215,00 

 w tym :  

72095 Pozostała działalność 2.215,00 
 w tym -PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej  

6207 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich 

2.215,00 

   
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.482,88

 
 w tym :  

75412 Ochotnicze straże pożarne 22.482,88
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 w tym :  
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 

, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
22.482,88

 
   

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

100.778,0
0 

 w tym :  
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych 

100.778,0
0 

 w tym:  
0310 Podatek od nieruchomości 70.778,00

 
0320 Podatek rolny 30.000,00

 
   

801 Oświata i wychowanie 48.000,00
 

 w tym :  

80101 Szkoły podstawowe 48.000,00
 

 w tym :  

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 
, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

48.000,00
 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.231,76
 

 w tym :  
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41.231,76

 
 w tym :  

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 
, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

41.231,76
 

 Ogółem 2.121.074
,64 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 102.421,8
2 

 w tym :  

40002 Dostarczanie wody 102.421,8
2 

 w tym : projekt „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci  
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wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – etap II” 

6207 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich 

102.421,8
2 

   
700 Gospodarka mieszkaniowa 842.166,6

2 
 w tym :  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 842.166,6
2 

 w tym :  

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 842.166,6
2 

   

758 Różne rozliczenia 100.386,0
0 

 w tym :  
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100.386,0

0 
 w tym:  

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 100.386,0
0 

   
 Ogółem 1.044.974

,44 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 146.316,
88 

 w tym :  

40002 Dostarczanie wody 146.316,
88 

 w tym : projekt „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Świlcza – etap II”  

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102.421,
82 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43.895,0
6 

 Ogółem 146.316,
88 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 
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1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 123.526,3
5 

 w tym :  
01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 123.526,3

5 
 w tym : zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej 

i Dąbrowie , Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz 
remont parkingów w Bziance i Woliczce” 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123.526,3
5 

   

600 Transport i łączność 161.069,0
9 

 w tym :  
60004 Lokalny transport zbiorowy 98.281,64

 
 w tym :  

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

98.281,64
 

   

60014 Drogi publiczne powiatowe 24.833,45
 

 w tym :  
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

24.833,45
 

   

60016 Drogi publiczne gminne 37.954,00
 

 w tym :  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa chodników 

w Rudnej Wielkiej 
37.954,00

 
   

720 Informatyka 2.607,00 
 w tym :  

72095 Pozostała działalność 2.607,00 
1 2 3 

 w tym -PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej  
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.215,00 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 392,00 

   
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.882,88
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75412 Ochotnicze straże pożarne 15.882,88
 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku 
Domu Strażaka w Mrowli 7.373,25 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dom Strażaka 
w Świlczy zakup wyposażenia 8.509,63 

   

757 Obsługa długu publicznego 100.000,0
0 

 w tym :  
75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 
100.000,0

0 
 w tym :  

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

100.000,00 

   

801 Oświata i wychowanie 431.000,0
0 

 w tym :  
80101 Szkoły podstawowe 431.000,0

0 
 w tym :  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.058,00
 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200.000,0
0 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie 
dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Świlczy 

48.000,00
 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego - dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek 
w Bziance 

143.942,0
0 

   

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 340.500,0
0 

 w tym :  
85305 Żłobki 340.500,0

0 
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „ Przebudowa budynku 
w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek” 

340.500,0
0 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.831,76
 

 w tym :  
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90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.600,00 
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie studium 
wykonalności kanalizacji w Świlczy 5.600,00 

   

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 9.231,76 
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie 
dokumentacji technicznej na przebudowę linii SN-15 kV w Mrowli 9.231,76 

   

90017 Zakłady gospodarki komunalnych 33.000,00
 

 w tym :  
1 2 3 

6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 
budżetowych – zakup przyczepy 

33.000,00
 

 Ogółem 1.222.417
,08 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszeni
a 

Zwiększenia 

1 2 3 4 
600 Transport i łączność  40.000,00 

 w tym :   
60004 Lokalny transport zbiorowy  40.000,00 

 w tym :   

2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między 
jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa dla Gminy 
Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego 
na terenie Gminy Świlcza 

 40.000,00 

    
757 Obsługa długu publicznego 5.000,00 5.000,00 

 w tym :   
75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 5.000,00 

 w tym :   
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek 

5.000,00  

4300 Zakup usług pozostałych  5.000,00 
    

801 Oświata i wychowanie  160.000,00 
 w tym :   

80101 Szkoły podstawowe  160.000,00 
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – SP w Bziance  80.000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie szatni 

w ZS w Rudnej Wielkiej  80.000,00 
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853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  160.000,00 
 w tym :   

85305 Żłobki  160.000,00 
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „ Przebudowa 
budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek”  160.000,00 

    
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  4.305,00 

 w tym :   
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  4.305,00 

 w tym :   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie 

studium wykonalności kanalizacji w Trzcianie  4.305,00 

    
926 Kultura fizyczna 364.305,00  

 w tym :   
1 2 3 4  

92601 Obiekty sportowe 364.305,00  
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – obiekt 
w Trzcianie 164.305,00  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –Moje boisko 
Orlik 200.000,00  

 Ogółem 369.305,00 369.305,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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