
UCHWAŁA NR XLIV/339/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 30 października 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 151.250,44 zł. w tym; 

1) zwroty z lat ubiegłych kwota 4.703,00 zł, 

2) podatek od środków transportowych kwota 24.000,00 zł, 

3) Żłobek Gminny w Trzcianie -odpłatność za żywienie kwota 11.000,00 zł, 

4) dotacja za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 
36.475,00zł, 

5) dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu „Z małej szkoły w wielki świat” kwota 75.072,44 zł. 

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 151.250,44 zł. w tym: 

1) Żłobek Gminny w Trzcianie zakup środków żywności kwota 11.000,00 zł, 

2) dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów –pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza 
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie kwota 21.727,00 zł, 

3) dotacja celowa dla Gminy Trzebownisko –pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza 
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku kwota 612,00 zł, 

4) dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance kwota 23.229,00 zł, 

5) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy kwota 5.000,00 zł, 

6) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy kwota 14.610,00 zł, 

7) Projektu „Z małej szkoły w wielki świat” kwota 75.072,44 zł. 

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, rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 65.178,00 zł. 

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

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIV/ 339/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 30.10.2013r. 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia 
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Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

750 Administracja publiczna 4.703,00
 

 w tym :  

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 4.703,00
 

 w tym:  

0970 Wpływy z różnych dochodów 4.703,00
 

   

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

24.000,0
0 

 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 

24.000,0
0 

 w tym:  

0340 Podatek od środków transportowych 24.000,0
0 

   

801 Oświata i wychowanie 111.547,
44 

 w tym :  

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24.625,0
0 

 w tym:  
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

24.625,0
0 

   

80104 Przedszkola 11.850,0
0 

 w tym:  

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

11.850,0
0 

   

80195 Pozostała działalność 75.072,4
4 

 w tym :dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków UE- na zadnie „Z małej szkoły w wielki świat”  

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 

73.188,1
2 

2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1.884,32
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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 

 

   

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.000,0
0 

 w tym :  

85305 Żłobki 11.000,0
0 

 w tym:  

0830 Wpływy z usług 11.000,0
0 

 Ogółem 151.250,4
4 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIV/ 339/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 30.10. 2013r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

801 Oświata i wychowanie 120.640,
44 

 w tym :  
80101 Szkoły podstawowe 23.229,0

0 
 w tym:  

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

23.229,0
0 

   

80104 Przedszkola 22.339,0
0 

 w tym:  

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego -dla Gminy Trzebownisko 

612,00 

   

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

21.727,0
0 

   

80195 Pozostała działalność 75.072,4
4 

 w tym : wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE- na zadnie „Z małej szkoły w wielki świat”  

 w tym:  
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4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3.509,64
 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 90,36 
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13.206,4

2 
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 340,02 
4247 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 24.889,2

0 
4249 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 640,80 
4307 Zakup usług pozostałych 31.582,8

6 
4309 Zakup usług pozostałych 813,14 

   

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.000,0
0 

 w tym :  

85305 Żłobki 11.000,0
0 

 w tym:  
4220 Zakup środków żywności 11.000,0

0 
   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.610,0
0 

 w tym :  

92109 Domu i ośrodki kultury , świetlice i kluby 14.610,0
0 

 w tym :  

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14.610,0
0 

92116 Biblioteki 5.000,00
 

 w tym :  

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.000,00
 

 Ogółem 151.250,
44 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLV/339/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 30 .10.2013r. 

Zestawienie przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, 
paragrafu) 

Zmniejsz
enia 

Zwiększe
nia 
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1 2 3 4 
801 Oświata i wychowanie 60.000,00 60.000,00

 
 w tym :   

80101 Szkoły podstawowe 60.000,00  
 w tym:   

0690 Wpływy z różnych opłat 60.000,00  
    

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych  25.000,00

 
 w tym:   

0690 Wpływy z różnych opłat  25.000,00
 

    
80104 Przedszkola  35.000,00

 
 w tym:   

0690 Wpływy z różnych opłat  35.000,00
 

 Ogółem 60.000,00 60.000,00
 

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 

801 Oświata i wychowanie 3.930,00 153.930,0
0 

 w tym :   
80101 Szkoły podstawowe  3.930,00 

 w tym:   
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna - 
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance 

 3.930,00 

    

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.930,00  
 w tym:   

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna - 
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance 

3.930,00  
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80104 Przedszkola  150.000,0
0 

 w tym:   
 zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy 

Świlcza „   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole 
w Trzcianie  150.000,0

0 
1 2 3 4 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150.000,0
0  

 w tym :   
85305 Żłobki 150.000,0

0  

 w tym:   
 zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy 

Świlcza „   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,0
0  

 Ogółem 153.930,0
0 

153.930,0
0 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/339/2013 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 30 października 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 

  

801 80104 Gmina Miasto Rzeszów –pokrycie kosztów 
dotacji za dzieci z Gminy Świlcza 
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 
w Rzeszowie 

 
21.727,00 

801 80104 Gmina Trzebownisko –pokrycie kosztów 
dotacji za dzieci z Gminy Świlcza 
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 
w Trzebownisku 

 
612,00 

921 92109 Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Świlczy 

14.610,00  

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy 5.000,00  
     

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 
Nazwa jednostki 

  

801 80101 
80103 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr 
Nazaretanek w Bziance – na prowadzenie 
szkoły 

27.159,00 
-3.930,00 

 

  Ogółem 42.839,00 22.339,00 
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