
UCHWAŁA NR XLII/302/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 26 lipca 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 154.582,65 zł. w tym; 

1) Carlosn Wagonlit Travel - darowizna na transport zbiorowy kwota 22.141,75zł , 

2) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
kwota 44.520,90 zł, 

3) podatek od spadków i darowizn kwota 86.950,00 zł, 

4) subwencja oświatowa kwota 970,00 zł. 

2. Zmianę subwencji oświatowej wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr 
ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 11 lutego 2013 r. 

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 380.492,65 zł. w tym: 

1) dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na transport zbiorowy kwota 23.141.75zł, 

2) modernizacja drogi gminnej Nr 1001 w m. Dąbrowa kwota 38.510,50 zł, 

3) sporządzenie dokumentacji techniczno – prawnej dla zadania „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 551 
w m .Błędowa Zgłobieńska kwota 3.837,60 zł, 

4) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego kwota 500,00 zł, 

5) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach kwota 
233.330,00zł, 

6) dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów dotacji dzieci z Gminy Świlcza 
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie kwota 20.000,00 zł, 

7) wydatki na odprawy emerytalne dla nauczycieli kwota 59.500,00 zł, 

8) opracowanie projektu na oświetlenie dróg w m. Bratkowice kwota 1.672,80 zł. 

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

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 225.910,00 zł. 

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 350.428,36 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 258.910,00 zł. 

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.516.428,36 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 1.018.588,00 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. 1. Zwiękasza się plan dotacji z budżetu o kwotę 276.471,75 zł. 

2. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu określa załącznik nr.1 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLII/302 /2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013r. 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

600 Transport i łączność 64.489,85 
 w tym :  

60004 Lokalny transport zbiorowy 22.141,75 
 w tym :  

0970 Wpływy z różnych dochodów 22.141,75 
   

60016 Drogi publiczne gminne 42.348,10 
 w tym :  

2990 Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego - sporządzenie 
dokumentacji techniczno – prawnej dla zadania „Przebudowa przepustu 
pod drogą gminną nr 551 w m .Błędowa Zgłobieńska 

3.837,60 

6680 Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego -modernizacja drogi 
gminnej Nr 1001 w m. Dąbrowa 

38.510,50 

   

710 Działalność usługowa 500,00 
 w tym :  

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 500,00 
 w tym :  

2990 Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zmiana planu 500,00 
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zagospodarowania przestrzennego 
   

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

86.950,00 

 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 

86.950,00 

 w tym :  

0360 Podatek od spadków i darowizn 86.950,00 
   

758 Rożne rozliczenia 970,00 
 w tym :  

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 970,00 

 w tym :  

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 970,00 
   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.672,80 
 w tym :  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.672,80 
 w tym :  

6680 Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego - opracowanie projektu 
na oświetlenie dróg w m. Bratkowice 

1.672,80 

 Ogółem 154.582,6
5 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLII/302/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

600 Transport i łączność 65.489,85 
 w tym :  

60004 Lokalny transport zbiorowy 23.141,75 
 w tym :  

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

23.141,75 
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60016 Drogi publiczne gminne 42.348,10 
 w tym :  

4300 Zakup usług pozostałych - sporządzenie dokumentacji techniczno – 
prawnej dla zadania „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 551 w m 
.Błędowa Zgłobieńska 

3.837,60 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi 
gminnej Nr 1001 w m. Dąbrowa 38.510,50 

   

710 Działalność usługowa 500,00 
 w tym :  

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 500,00 
 w tym :  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 
   

801 Oświata i wychowanie 312.830,0
0 

 w tym :  

80101 Szkoły podstawowe 292.830,0
0 

 w tym :  

2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” 
w Bratkowicach 

233.330,0
0 

4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.500,00 
   

80104 Przedszkola 20.000,00 
 w tym :  

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

20.000,00 

   
   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.672,80 
 w tym :  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.672,80 
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu na 
oświetlenie dróg w m. Bratkowice 1.672,80 

 Ogółem 380.492,6
5 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLII/302/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2013r. 

Zestawienie przychodów i rozchodów 
PRZYCHODY 

 
Parag Wyszczególnienie Kwota zł 
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raf 
 Ogółem 4.516.428,3

6 

903 
Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 517.840,36 

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.980.000,0
0 

950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.018.588,0
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 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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