
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 28 listopada 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 24.927,98 zł. w tym: 

1) odszkodowanie za szkodę kwota 2.299,98 zł, 

2) wpłata darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego kwota 10.500,00zł, 

3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe i odsetki od tych świadczeń kwota 
12.128,00 zł. 

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe 24.927,98zł . w tym: 

1) remont wiat przystankowych kwota 2.299,98 zł, 

2) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego kwota 10.500,00 zł, 

3) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 
i odsetki od tych świadczeń kwota 12.128,00 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. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/217/2012 
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. 

Zestawienie dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

600 Transport i łączność 2.299,9
8 

 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 2.299,9
8 

 w tym:  
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0970 Wpływy z różnych dochodów 2.299,9
8 

   

710 Działalność usługowa 10.500,
00 

 w tym :  

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.500,
00 

 w tym:  

0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.500,
00 

   

852 Pomoc społeczna 12.128,
00 

 w tym :  

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia społeczna emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

12.128,
00 

 w tym:  

0970 Wpływy z różnych dochodów 7.766,0
0 

0900 
Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

4.362,0
0 

 Ogółem 24.927,
98 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/217/2012 
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 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 2.299,9
8 

 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 2.299,9
8 

 w tym:  

4270 Zakup usług remontowych 2.299,9
8 

   

710 Działalność usługowa 10.500,
00 

 w tym :  

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.500,
00 
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 w tym:  

4300 Zakup usług pozostałych 10.500,
00 

   

852 Pomoc społeczna 12.128,
00 

 w tym :  

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia społeczna emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

12.128,
00 

 w tym:  

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 

7.766,0
0 

4560 
Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

4.362,0
0 

 Ogółem 24.927,
98 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/217/2012 
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2012 r. 

Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszen
ia 

Zwiększeni
a 

1 2 3 4 

600 Transport i łączność 84.079,86 73.723,00
 

 w tym :   

60014 Drogi publiczne powiatowe 73.723,00  
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie chodnika 
w Rudnej Wielkiej 73.723,00  

    

60016 Drogi publiczne gminne 10.356,86 73.723,00
 

 w tym :   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie chodnika 

w Rudnej Wielkiej  73.723,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie chodnika 
w Bziance środki sołeckie m. Bzianka 10.356,86  

    

801 Oświata i wychowanie 3.500,00 8.291,65 
 w tym :   

80101 Szkoły podstawowe  8.291,65 
 w tym :   

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na zabezpieczenie  
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budynku szkoły w Bziance – środki sołeckie m. Bzianka 4.791,65 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną– dla Publicznej Szkoły Sióstr 
Nazaretanek w Bziance 

 
3.500,00 

    

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.500,00  
 w tym :   

4300 Zakup usług pozostałych 3.500,00  
    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000,00 14.565,21
 

 w tym :   

90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód  9.000,00 
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kanalizacja w Świlczy ( 
zwrot poniesionych kosztów)  9.000,00 

    

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000,00  
 w tym :   

4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00  
    

90095 Pozostała działalność  5.565,21 
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie placu zabaw 
w Bziance - środki sołeckie m. Bzianka  5.565,21 

 Ogółem 96.579,86 96.579,86 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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