
UCHWAŁA NR XXV/194/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 4 września 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 92.311,04 zł. w tym: 

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wprawo własności (BluxCosmetes ) w m. 
Trzciana kwota 20.000,00 zł, 

2) sprzedaż działki w m. Świlcza kwota 35.000,00 zł, 

3) podatek od nieruchomości osób prawnych kwota 25.800,00 zł, 

4) kara pieniężna kwota 11.511,04 zł. 

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 92.311,03 zł. w tym: 

1) budowa chodnika w Świlczy kwota 20.000,00 zł, 

2) usunięcie usterek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli kwota 11.511,04 zł, 

3) Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do 
niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie kwota 24.300,00 zł, 

4) Gmina Miasto Boguchwała -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do 
niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała kwota 1.500,00zł, 

5) wykonanie posadzki z płytek w Przedszkolu w Świlczy kwota 15.000,00 zł, 

6) zadania pn: „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Trzcianie” kwota 20.000,00 zł. 

2. 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. 
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§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXV/194/2012 

Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. 

Zestawienie dochodów w dostosowanie do klasyfikacji 
budżetowej 

Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 
700 Gospodarka mieszkaniowa 55.000,

00 
 w tym :  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55.000,
00 

 w tym :  
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 
20.000,

00 
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35.000,

00 
   

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

25.800,
00 

 w tym :  
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności 

cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

25.800,
00 

 w tym:  
0310 Podatek od nieruchomości 25.800,

00 
   

801 Oświata i wychowanie 11.511,
04 

 w tym :  
80101 Szkoły podstawowe 11.511,

04 
 w tym :  

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

11.511,
04 

 Ogółem 92.311,
04 
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Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXV/194/2012 

Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. 
Zestawienie wydatków w dostosowanie do klasyfikacji 
budżetowej 

Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział
 

Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota  

1 2 3  
600 Transport i łączność 20.000,00  

 w tym :   
60016 Drogi publiczne gminne 20.000,00  

 w tym :   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa chodników w Świlczy 20.000,00  

    
801 Oświata i wychowanie 52.311,04  

 w tym :   
80101 Szkoły podstawowe 11.511,04  

 w tym :   
4270 Zakup usług remontowych –SP w Mrowli 11.511,04  

    
80104 Przedszkola 40.800,00  

 w tym :   

2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego -Gmina Miasto Rzeszów 24.300,00  

2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego -Gmina Boguchwała 1.500,00  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Świlczy 15.000,00  
    

926 Kultura fizyczna 20.000,00  
 w tym :   

92601 Obiekty sportowe 20.000,00  
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –boisko sportowe przy ZS w Trzcianie 20.000,00  
 Ogółem 92.311,04 
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Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXV/194/2012 

Rady Gminy Świlcza z dnia 4 września 2012 r. 

 
Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami 
i rozdziałami klasyfikacji budżetowej 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejsze
nia 

Zwiększe
nia 

1 2 3 4 
600 Transport i łączność 24.833,45 24.833,45

 
 w tym :   

60014 Drogi publiczne powiatowe 24.833,45 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  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie 
rowu krytego przy drodze powiatowej w Bratkowicach  24.833,45

 
    

851 Ochrona zdrowia 35.100,00 35.100,00
 

 w tym :   
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.100,00 32.100,00

 
 w tym :   

4300 Zakup usług pozostałych 35.100,00  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 

monitoringu na stadionie w Bratkowicach  18.000,00
 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie 
monitoringu otoczenia budynku Urzędu Gminy  14.100,00

 
    

85158 Izby wytrzeźwień  3.000,00 
 w tym :   

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – dla Gminy Miasto 
Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych 
dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wytrzeźwień 
w Rzeszowie 

 

3.000,00 

 Ogółem 59.933,45 59.933,45
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Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof 
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