
UCHWAŁA NR XLIII/311/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 20 września 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 538.219,82 zł. w tym; 

1) dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego 
w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont 
parkingów w Bziance i Woliczce -refundacja wydatków za 2012r kwota 200.000,00 zł, 

2) Carlosn Wagonlit Travel - darowizna na transport zbiorowy kwota 1.798,20 zł , 

3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest kwota 24.868,45 zł, 

4) zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego kwota 51.553,17zł, 

5) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 
Zespole Szkół w Świlczy” kwota 260.000,00 zł. 

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.000.000,00 zł. w tym; 

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.000.000,00 zł. 

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 151.039,00 zł. w tym: 

1) budowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska kwota 25.000,00 zł, 

2) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” (Żłobek w Trzcianie) kwota 126.039,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 689.258,82 zł. w tym: 

1) dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na transport zbiorowy kwota 4.798,20zł, 

2) referenda kwota 25.000,00 zł, 

3) prowizja bankowa od kredytów kwota 28.553,17 zł 

4) wydatki bieżące - „ Żłobek” w Trzcianie kwota 126.039,00 zł, 

5) dotacja na utylizację azbestu kwota 24.868,45 zł, 

6) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie kwota 3.000,00 zł, 

7) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie kwota 17.000,00 
zł, 

8) na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” kwota 460.000,00 
zł. 

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

§ 3. 1. Zwieksza się deficyt budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł. 
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2. Zwiększa się przychody tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.572.020,00 zł. 

3. Zwiększa się rozchody z tytułu spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 572.020,00 zł. 

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.350.428,36 zł - pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 
517.840,36 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 832.588,00 zł. 

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.088.448,36 zł, z następujących tytułów : 

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.552,020,00 zł,- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

2) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 1.018.588,00 zł,- na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 186.000,00 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu kwota 832.588,00 zł, 

3) długoterminowych pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 
(§ 903) 517.840,36zł na pokrycie deficytu budżetu z tego; 

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 towarzyszącą infrastrukturą- podstawą bazy sportowo-
rekreacyjnej” kwota 306.672,36 zł. 

6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.738.020,00 zł, pokryty z następujących tytułów: 

a) spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.738.020,00 zł,- z zaciągniętych kredytów 4.552.020,00 zł , 
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 186.000,00 zł. 

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

§ 4. Ustala się roczne limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 

2) spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 4.552,020,00zł, 

3) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 517.840,36 zł w tym : wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania : 

a) „Budowa targowiska w Bratkowicach” w 2013 r. do kwoty 86.118,00 zł 

b) „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” do kwoty 266.038,00 zł 
w tym: 

- w 2013 roku do kwoty 125.050,00 zł. 

- w 2014 roku do kwoty 140.988,00 zł, 

c) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - podstawą bazy 
sportowo-rekreacyjnej” do kwoty 500.000,00 zł w tym: 

- w 2013 roku do kwoty 306.672,36 zł, 

- w 2014 roku do kwoty 193.327,64 zł. 

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

§ 6. 1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 67.666,65zł. 

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

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. . 

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIII/311/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013r 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia 
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Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 200.000,
00 

 w tym :  

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 200.000,
00 

 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 

200.000,
00 

600 Transport i łączność 1.798,20
 

 w tym :  

60004 Lokalny transport zbiorowy 1.798,20
 

 w tym :  

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.798,20
 

   

758 Rożne rozliczenia 51.553,1
7 

 w tym :  

75814 Różne rozliczenia finansowe 51.553,1
7 

 w tym:  

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków gmin) 

13.263,0
2 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 

38.290,1
5 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.868,4
5 

 w tym :  

90095 Pozostała działalność 24.868,4
5 

 w tym :  

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 

24.868,4
5 

926 Kultura fizyczna i sport 260.000,
00 

 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 260.000,
00 

 w tym : zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”  
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6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 

260.000,
00 

 Ogółem 538.219,
82 

Zmniejszenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

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

1.000.000
,00 

 w tym :  

75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.000.000
,00 

 w tym :  

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.000.000
,00 

 Ogółem 1.000,000
,00 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIII/311/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zmniejszenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

600 Transport i łączność 25.000,0
0 

 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 25.000,0
0 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa mostu w m. 
Błędowa Zgłobieńska 

25.000,0
0 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 126.039,
00 

 w tym :  
85305 Żłobki 126.039,

00 
 w tym:  
 zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza „  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126.039,
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00 
 Ogółem 151.039,0

0 

Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

600 Transport i łączność 4.798,20
 

 w tym :  

60004 Lokalny transport zbiorowy 4.798,20
 

 w tym :  

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

4.798,20
 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

25.000,0
0 

 w tym :  

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

25.000,0
0 

 w tym:  
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.000,0

0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00

 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

 
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

 
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00

 
757 Obsługa długu publicznego 28.553,1

7 
 w tym :  
1 2 3 

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

28.553,1
7 

 w tym:  
4300 Zakup usług pozostałych 28.553,1

7 
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853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 126.039,
00 

 w tym :  

85305 Żłobki 126.039,
00 

 w tym:  
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.280,00

 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.360,0

0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.755,0

0 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.527,00

 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.280,00

 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.530,00

 
4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 3.000,00

 
4260 Zakup energii 18.318,0

0 
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.280,00

 
4300 Zakup usług pozostałych 10.240,0

0 
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 
1.280,00

 
4410 Podróże służbowe krajowe 1.280,00

 
4430 Różne opłaty i składki 1.280,00

 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.989,00

 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.868,4

5 
 w tym :  

90095 Pozostała działalność 24.868,4
5 

 w tym :  

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych 
do sektora finansów publicznych 

24.868,4
5 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,0
0 

 w tym :  
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92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17.000,0
0 

 w tym :  

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 17.000,0
0 

92116 Biblioteki 3.000,00
 

 w tym :  

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3.000,00
 

926 Kultura fizyczna i sport 460.000,
00 

 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 460.000,
00 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” 

460.000,
00 

 Ogółem 689.258,
82 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLIII/311/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013r. 

Zestawienie przychodów i rozchodów 
PRZYCHODY 

 
Parag
raf 

Wyszczególnienie Kwota zł 

 Ogółem 6.088.448
,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 4.552.020

,00 
950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.018.588

,00 
ROZCHODY 

 
Paragr

af 
Wyszczególnienie Kwota ( w zł 

) 
 Ogółem 4.738.020,00 
 w tym:  

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 

4.738.020,00 

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLIII/311/2013 
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Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013r. 
Zestawienie przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszeni
a 

Zwiększenia
  

1 2 3 4  
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.672,80 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   

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg  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  

926 Kultura fizyczna 9.710,46 9.710,46  
 w tym :    

92601 Obiekty sportowe 9.710,46 9.710,46  
 w tym zadanie „Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach    

2007 
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 

 9.710,46  

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 

9.710,46   

 Ogółem 11.383,26 11.383,26 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejsz
enia 

Zwiększe
nia 

1 2 3 4 

600 Transport i łączność  18.000,00
 

 w tym :   

60004 Lokalny transport zbiorowy  18.000,00
 

 w tym :   

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

 18.000,00
 

1 2 3 4 

710 Działalność usługowa 8.338,48 8.338,48 
 w tym :   

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 186,48  
 w tym :   

4300 Zakup usług pozostałych 186,48  
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71095 Pozostała działalność 8.152,00 8.338,48 
 w tym zadanie „Opracowanie Programu Działań 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” 

7.902,00  

4300 Zakup usług pozostałych 7.902,00  
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowanie na podstawie porozumień (umów) miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 7.902,00 

 projekt pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2014 

250,00  

4309 Zakup usług pozostałych 250,00  
2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowanie na podstawie porozumień (umów) miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 436,48 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 126.039,0
0 

126.039,0
0 

 w tym :   

85305 Żłobki  126.039,0
0 

 w tym:   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotacja 126.039,0

0  

 zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza 
„   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  126.039,0
0 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.672,80 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  

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 18.000,00 1.672,80 
 w tym :   

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

4260 Zakup energii 18.000,00  
 Ogółem 154.050,2

8 
154.050,2

8 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/311/2013 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 20 września 2013 r. 

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok 

Zwiększenia 

 
Kwota dotacji 

Dział Roz-
dział Treść podmiotowa

 celowa 

1 2 2 3 4 

Jednostki sektora finansów publicznych 
Nazwa jednostki 

  

600 60004 
Gmina Miasto Rzeszów -na wykonanie lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie Gminy Świlcza 

 22.798,20 

921 92109 Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy 17.000.00  
921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy 3.000,00  
     

Jednostki spoza sektora finansów 
publicznych Nazwa jednostki 

  

900 90095 Na utylizację azbestu  24.868,45 
  Ogółem 20.000,00 47.666,65 
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