
UCHWAŁA NR XXXI/236/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 28 grudnia 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 251.575 ,00 zł. w tym: 

1) partycypacja w kosztach - lokalny transport zbiorowy kwota 2.460,00 zł, 

2) opłata za koncesje kwota 4.216,00 zł, 

3) mandaty karne kwota 9.600,00 zł, 

4) podatek od środków transportowych kwota 19.000,00 zł, 

5) opata targowa kwota 3.000,00 zł, 

6) uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 207.516,00 zł. 

7) zwrot dotacji z Izby Wytrzeźwień za 2011 rok kwota 3.222,00 zł, 

8) Gmina Miasto Rzeszów wpłata kosztów dowozu uczestnika do ŚDS Woliczka zgodnie z porozumieniem kwota 
2.561,00 zł. 

2. Uzupełnienie subwencji wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

3. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 293.008,32zł . w tym: 

1) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projekt „PSeAP Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej” kwota 35.217,43zł, 

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 257.790,89zł. 

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 41.433,32 zł. w tym: 

1) zadanie : „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” kwota 41.433,32zł. 

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

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów i 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 XXXI/236/2012 
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Zestawienie dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej Zwiększenia .. 

 
Dział Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 
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Rozdział 
Paragraf 

1 2 3 

600 Transport i łączność 2.460,00
 

 w tym :  

60004 Lokalny transport zbiorowy 2.460,00
 

 w tym :  

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.460,00
 

   

750 Administracja publiczna 4.216,00
 

 w tym :  

75095 Pozostała działalność 4.216,00
 

 w tym :  
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4.216,00

 
   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.600,00
 

 w tym :  

75416 Straż gminna 9.600,00
 

 w tym :  
0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9.600,00

 
   

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

22.000,0
0 

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

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

11.000,0
0 

 w tym:  
0340 Podatek od środków transportowych 11.000,0

0 
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

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

11.000,0
0 

 w tym:  
0340 Podatek od środków transportowych 8.000,00

 
0430 Wpływy z opłaty targowej 3.000,00
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758 Różne rozliczenia 207.516,
00 

 w tym :  

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

207.516,
00 

 w tym:  

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 207.516,
00 

   

851 Ochrona zdrowia 3.222,00
 

 w tym :  

85158 Izby wytrzeźwień 3.222,00
 

 w tym:  

0970 Wpływy z różnych dochodów 3.222,00
 

   

852 Pomoc społeczna 2.561,00
 

1 2 3 

 w tym :  
85203 Ośrodki wsparcia 2.561,00

 
 w tym :  

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

2.561,00
 

 Ogółem 251.575,
00 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

720 Informatyka 35.217,4
3 

 w tym :  

72095 Pozostała działalność 35.217,4
3 

 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 

35.217,4
3 
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

257.790,
89 

 w tym :  
75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 257.790,

89 
 w tym:  

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 257.790,
89 

   

 Ogółem 293.008,
32 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXI/236 /2012 
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Zestawienie wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej Zmniejszenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

720 Informatyka 41.433,
32 

 w tym :  
72095 Pozostała działalność 41.433,

32 
 w tym -PSeAP Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej  

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.217,
43 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.215,8
9 

 Ogółem 41.433,
32 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXI/236/2012 
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Zestawienie przeniesienia planu dochodów między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszen
ia 

Zwiększeni
a 

1 2 3 4 

010 Rolnictwo i łowiectwo  10.000,00
 

 w tym :   

01095 Pozostała działalność  10.000,00
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 w tym :   

6300 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych- na zadanie „Poprawa estetyki miejscowości 
Bratkowice poprzez wykonanie wymiany wiat 
przystankowych i uporządkowanie terenu wokół wiat” 

 10.000,00
 

    

600 Transport i łączność 10.000,00  
 w tym :   

60016 Drogi publiczne gminne 10.000,00  
 w tym :   

6300 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych - na zadanie „Poprawa estetyki miejscowości 
Bratkowice poprzez wykonanie wymiany wiat 
przystankowych i uporządkowanie terenu wokół wiat” 

10.000,00  

    

750 Administracja publiczna 1.873,00  
 w tym :   

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 1.873,00  
 w tym :   

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

1.873,00  

    

801 Oświata i wychowanie  1.873,00 
 w tym :   

80101 Szkoły podstawowe  1.873,00 
 w tym :   

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

 1.873,00 

 Ogółem 11.873,00 11.873,00 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszen
ia 

Zwiększeni
a 

1 2 3 4 

801 Oświata i wychowanie 16.000,00 2.000,00 
 w tym :   

80104 Przedszkola 16.000,00 2.000,00 
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 w tym:   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –Przedszkole 
w Trzcianie 14.000,00  

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

2.000,00  

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

 2.000,00 

    
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  14.000,00

 
 w tym :   

85305 Żłobki  14.000,00
 

 w tym:   

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zadanie 
„Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek  14.000,00

 
 Ogółem 16 .000,00

 
16 .000,0

0 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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