
UCHWAŁA NR XL/290/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 

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 963.850,75 zł. w tym; 

1) dotacja ze środków UE na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na 
terenie Gminy Świlcza II – etap” ( refundacja wydatków za 2012 r.)kwota 141.857,71 zł, 

2) dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
kwota 60.000,00 zł, 

3) dotacja ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Poprawa bazy 
oświatowej na terenie Gminy Świlcza kwota 761.993,04zł. 

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 483.961,23 zł. w tym : 

1) Przedszkole w Świlczy kwota 200.000,00 zł, 

2) Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek kwota 283.961,23 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.480.811,98zł. w tym: 

1) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Dąbrowa, Świlcza , Rudna Wielka kwota 
60.000,00 zł, 

2) zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II – 
etap” kwota 85.857,71 zł, 

3) remont drogi gminnej w m.Woliczka kwota 33.000,00 zł, 

4) zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 1.045.954,27zł, 

5) modernizacja Domu Ludowego w m. Rudna Wielka 56.000,00 zł, 

6) zadanie „Budowa hali sportowej 37,5m na 20m wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” kwota 
200.000,00 zł. 

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

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 33.000,00 zł. 

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 124.518,36 zł - pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 
91.518,36 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 33.000,00 zł. 

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.290.518,36 zł, z następujących tytułów : 

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.980.000,00zł, 

2) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 792.678,00 zł, 

3) długoterminowych pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 
(§ 903) : 
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a) „Budowa targowiska w Bratkowicach” kwota 86.118,00 zł, 

b) „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” kwota 125.050,00 zł, 

c) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz towarzysząca infrastruktura- podstawą bazy sportowo-
rekreacyjnej” kwota 306.672,36 zł. 

4) . Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.166.000,00 zł, z następujących tytułów: 

a) spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.166.000,00 zł, 

5) . Ustala się przychody i rozchody zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XL/ 290/2013 

Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013r. 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,0
0 

 w tym :  

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 60.000,0
0 

 w tym :  

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

60.000,0
0 

   

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną , gaz i wodę 141.857,
71 

 w tym :  

40002 Dostarczanie wody 141.857,
71 

Id: B350A74B-25AA-4D1E-8330-BCD6D8B583FC. Podpisany Strona 2



 w tym :  

6207 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 
5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich - na 
zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II – etap 

141.857,
71 

   

801 Oświata i wychowanie 761.993,
04 

 w tym :  

80004 Przedszkola 761.993,
04 

 w tym :  

6207 
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 
5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich - na 
zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” 

761.993,
04 

 Ogółem 963.850,75 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XL/290/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca2013r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zmniejszenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

801 Oświata i wychowanie 200.000,
00 

 w tym :  

80004 Przedszkola 200.000,
00 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Świlczy 200.000,
00 

   

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 283.961,
23 

 w tym :  

85305 Żłobki 283.961,
23 

 w tym :  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa budynku 

w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek 
283.961,

23 

Zwiększenia 
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Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000,00
 

 w tym :  

01095 Pozostała działalność 60.000,00
 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i modernizacja 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

60.000,00
 

   

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną , gaz i wodę 85.857,71
 

 w tym :  

40002 Dostarczanie wody 85.857,71
 

 w tym : - na zadanie finansowane przy udziale środków UE „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie 
sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II – etap”  

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.709,27
 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.148,44
 

   

600 Transport i łączność 33.000,00
 

 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 33.000,00
 

 w tym  

4270 Zakup usług remontowych – remont drogi gminnej w Woliczce 33.000,00
 

   

801 Oświata i wychowanie 1.045.954
,27 

1 2 3 
 w tym :  

80004 Przedszkola 1.045.954
,27 

 w tym : - na zadanie finansowane przy udziale środków UE „Poprawa 
bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” 

1.045.954
,27 

 Przedszkole w Świlczy  

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320.841,7
3 

   

 Przedszkole w Trzcianie  
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 433.487,0
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9 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83.961,23

 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,0

0 
   

 pozostałe wydatki  
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.878,27 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.421,72 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.364,23 

   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56.000,00
 

 w tym :  

92195 Pozostała działalność 56.000,00
 

 w tym :  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku 

Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej 
56.000,00

 
   

926 Kultura fizyczna 200.000,0
0 

 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 200.000,0
0 

 w tym :  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa hali sportowej 

37,5m na 20m wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” 
200.000,0

0 
 Ogółem 1.480.811

,98 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XL/290/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013r. 

Zestawienie przychodów i rozchodów 
PRZYCHODY 

 
Parag
raf 

Wyszczególnienie Kwota zł 

 Ogółem 4.290.518
,36 

903 
Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 517.840,3

6 
952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.980.000

,00 
950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 792.678,0
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0 
ROZCHODY 

 
Paragr

af 
Wyszczególnienie Kwota ( w zł 

) 
 Ogółem 4.166.000,00 
 w tym:  

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 

4.166.000,00 

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XL/290/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013r. Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami, 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejsz
enia 

Zwiększe
nia 

1 2 3 4 

010 Rolnictwo i łowiectwo  40.000,00
 

 w tym :   

01095 Pozostała działalność  40.000,00
 

 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa 
i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  40.000,00

 
    

600 Transport i łączność 40.000,00  
 w tym:   

60016 Drogi publiczne gminne 40.000,00  
 w tym:   

4270 Zakup usług remontowych 40.000,00  
    

700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000,00  
 w tym :   

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000,00  
 w tym :   

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
zakup działki w Dąbrowie 5.000,00  

    

801 Oświata i wychowanie 200.343,6
7 

205.343,6
7 

 w tym :   

80101 Szkoły podstawowe  5.000,00 
 w tym :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa 
boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie  5.000,00 
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80104 Przedszkola 200.343,6
7 

200.343,6
7 

 w tym :   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przedszkole 

w Świlczy 
200.343,6

7  

 w tym : - na zadanie finansowane przy udziale środków UE 
„Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”- 
Przedszkole w Świlczy 

 200.343,6
7 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  200.343,6
7 

    

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 979.092,0
0 

979.092,0
0 

 w tym :   

85305 Żłobki 979.092,0
0 

979.092,0
0 

 w tym :   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa 

budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek 
979.092,0

0  

 w tym : - na zadanie finansowane przy udziale środków UE 
„Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”  979.092,0

0 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa 

budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek  979.092,0
0 

 Ogółem: 1.224.435,
67 

1.224.435
,67 
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