
UCHWAŁA NR XLVI/360/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 27 grudnia 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 896.529,52zł. w tym; 

1) dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu 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 89.914,00 zł, 

2) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego drogi 
Bratkowice –Zastawie I” kwota 8.675,26 zł, 

3) 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 153.545,61 zł, 

4) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 
Zespole Szkół w Świlczy” kwota 140.000,00 zł, 

5) opłata stała w ZS w Trzcianie kwota 1.450,00 zł, 

6) opłata stała - Żłobek w Trzcianie kwota 16.000,00 zł, 

7) dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE w ramach 
działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW- na zadanie „Przebudowa sanitariatów 
w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej kwota 25.000,00 zł, 

8) dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE w ramach 
działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW- na zadanie „Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie” kwota 23.371,65 zł, 

9) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 234.000,00 zł, 

10) subwencja oświatowa kwota 204.573,00 zł. 

2. Zmianę subwencji oświatowej wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr 
ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. 

3. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.715.205,23zł. w tym; 

1) sprzedaż majątku kwota 1.243.291,27 zł, 

2) opłata stała – Przedszkole w Świlczy kwota 16.000,00 zł, 

3) dotacja ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Poprawa bazy 
oświatowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 455.913,96 zł. 

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.813.596,80 zł. w tym: 

1) zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 521.185,40 zł, 

2) zadanie „Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek” kwota 516.504,77 zł, 

3) zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach” kwota 141.234,27 zł, 
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4) zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą- podstawa bazy 
sportowo – rekreacyjnej kwota 506.672,36 zł, 

5) zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” kwota 128.000,00zł, 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 104.000,00zł. w tym: 

1) zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” kwota 4.000,00 zł, 

2) zadanie „Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie” kwota 100.000,00 zł. 

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

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 890.921,09 zł. 

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 459.507,27 zł - pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 
50.899,27 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 408.608,00 zł. 

3. Zmniejsza się przychody z tytułu długoterminowych pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze 
środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) 466.941,09zł na pokrycie deficytu budżetu z tego; 

1) „Budowa targowiska w Bratkowicach” kwota 86.118,00 zł, 

2) „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” kwota 74.150,73 zł, 

3) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz towarzyszącą infrastrukturą- podstawą bazy sportowo-
rekreacyjnej” kwota 306.672,36 zł. 

4. Zwiększa się rozchody z tytułu spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 423.980,00 zł. 

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.621.507,27zł, 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 609.980,00zł, oraz pokrycie deficytu budżetu kwota 408.608,00 zł, 

3) długoterminowych pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 
(§ 903) 50.899,27zł na pokrycie deficytu budżetu z tego; 

a) „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” kwota 50.899,27 zł, 

6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.162.000,00 zł, pokryte z następujących tytułów: 

a) spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 5.162.000,00 zł,- z zaciągniętych kredytów 4.552.020,00 zł , 
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 609.980,00 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 50.899,27 zł w tym : wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania : 

a) „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” do kwoty 187.281,00zł 
w tym: 

- w 2013 roku do kwoty 50.899,27zł, 

- w 2014 roku do kwoty 136.381,73zł. 

§ 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 dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach : 

1) dochody 29.000,00 zł, 
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2) wydatki 29.000,00 zł. 

2. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 7. 1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 5.000,00 zł. 

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

§ 8. 1) Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwotach: 

a) przychody 250.000,00zł, 

b) koszty 250.000,00zł. 

2) Szczegółowe kwoty przychodów i kosztów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVI/360/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013r. 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 98.589,2
6 

 w tym :  

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 89.914,0
0 

 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 

89.914,0
0 

   

01095 Pozostała działalność 8.675,26
 

 w tym :  

6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

8.675,26
 

   

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 153.545,
61 

 w tym :  

40002 Dostarczanie wody 153.545,
61 

 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 

153.545,
61 
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756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

234.000,
00 

 w tym :  

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 234.000,
00 

 w tym:  

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 234.000,
00 

   

758 Różne rozliczenia 204.573,
00 

 w tym :  

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

204.573,
00 

 w tym:  

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 204.573,
00 

   

801 Oświata i wychowanie 1.450,00
 

 w tym :  

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.450,00
 

 w tym :  

0690 Wpływy z różnych opłat 1.450,00
 

   

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.000,0
0 

 w tym :  

85305 Żłobki 16.000,0
0 

 w tym :  

0690 Wpływy z różnych opłat 16.000,0
0 

1 2 3 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48.371,6
5 

 w tym :  

92195 Pozostała działalność 48.371,6
5 

 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- 
zadanie „Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu 
Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej” 

25.000,0
0 
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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 – 
zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie” 

23.371,6
5 

   

926 Kultura fizyczna i sport 140.000,
00 

 w tym :  

92695 Pozostała działalność 140.000,
00 

 w tym : zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”  

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

140.000,
00 

 Ogółem 896.529,52 

Zmniejszenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.243.291
,27 

 w tym :  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.243.291
,27 

 w tym :  

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.243.291
,27 

   

801 Oświata i wychowanie 471.913,9
6 

 w tym :  

80104 Przedszkola 471.913,9
6 

 w tym :  

0690 Wpływy z różnych opłat 16.000,00
 

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 – „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” 

455.913,9
6 

 Ogółem 1.715.205
,23 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVI/ 360/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zmniejszenia 
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Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

801 Oświata i wychowanie 521.185,4
0 

 w tym :  

80104 Przedszkola 521.185,4
0 

 w tym „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” 521.185,4
0 

 Przedszkole w Świlczy  
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320.841,7

3 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.343,6

7 
   

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 516.504,7
7 

 w tym :  

85305 Żłobki 516.504,7
7 

 w tym zadanie „ Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na 
Żłobek”  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 516.504,7
7 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141.234,2
7 

 w tym :  

90095 Pozostała działalność 141.234,2
7 

 w tym „Budowa targowiska w Bratkowicach”  
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.118,00

 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.116,27

 
   

926 Kultura fizyczna i sport 634.672,3
6 

 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 634.672,3
6 

 w tym : zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku 
sportowym w Woliczce” 

128.000,0
0 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.455,73
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6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66.544,27

 
   
 w tym : zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz 

z towarzysząca infrastrukturą – podstawa bazy sportowo-rekreacyjnej”” 
506.672,3

6 
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 306.672,3

6 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,0

0 
 Ogółem 1.813.596

,80 
Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

926 Kultura fizyczna i sport 104.000,
00 

 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 104.000,
00 

 w tym :  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Gminny Ośrodek Sportu 

w Trzcianie 
100.000,

00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„Budowa sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” 
4.000,00

 
 Ogółem 104.000,

00 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVI/ 360 /2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013r 

Zestawienie przychodów i rozchodów 
PRZYCHODY 

 
Parag
raf 

Wyszczególnienie Kwota zł 

 Ogółem 5.621.507
,27 

903 
Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 50.899,27

 
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
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,00 
ROZCHODY 

 
Paragr
af 

Wyszczególnienie Kwota ( 
w zł ) 

 Ogółem 5.162.000,0
0 

 w tym:  
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów 
5.162.000,0

0 

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVI/360/2013 
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013r 

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

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejsz
enia 

Zwiększe
nia 

1 2 3 4 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.249,04 20.259,04

 
 w tym :   

75412 Ochotnicze straże pożarne 20.249,04 20.249,04
 

 w tym:   
2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

20.249,04  

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

 20.249,04
 

    
801 Oświata i wychowanie 75.072,44  

 w tym :   
80195 Pozostała działalność 75.072,44  

 w tym:   

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- projekt „Z 
małej szkoły w wielki świat” 

73.188,12  

2009 
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 

1.884,32  
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płatność w ramach budżetu środków europejskich- projekt „Z 
małej szkoły w wielki świat” 

    
854 Edukacyjna opieka wychowawcza  75.072,44

 
 w tym :   

85495 Pozostała działalność  75.072,44
 

 w tym:   

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- projekt „Z 
małej szkoły w wielki świat” 

 73.189,54
 

2009 
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- projekt „Z 
małej szkoły w wielki świat” 

 1.882,90 

    
852 Pomoc społeczna 0.01 0.01 

 w tym :   
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0.01 0,01 

 w tym:   
1 2 3 4 

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- projekt 
„Czas na aktywność w Gminie Świlcza” 

 0,01 

2009 
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- projekt 
„Czas na aktywność w Gminie Świlcza” 

0,01  

    
926 Kultura fizyczna i sport 160.000,0

0 
160.000,0

0 
 w tym :   

92601 Obiekty sportowe 160.000,0
0  

 w tym : zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół 
w Świlczy”   

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

160.000,0
0  
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92695 Pozostała działalność  160.000,0
0 

 w tym : zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół 
w Świlczy”   

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

 160.000,0
0 

    
 Ogółem 255.321,4

9 
255.321,4

9 

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 4.919,00 4.919,00 
 w tym :   

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  1.919,00 
 w tym:   

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

 1.919,00 

    
80104 Przedszkola 3.000,00 3.000,00 

 w tym:   
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto 
Rzeszów 

3.000,00  

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Boguchwała 

 3.000,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.919,00  
1 2 3 4 

 w tym:   
4300 Zakup usług pozostałych 1.919,00  

    
852 Pomoc społeczna 13.856,00 8.856,00 

 w tym :   
85216 Zasiłki stałe 5.000,00  

 w tym:   
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3110 Świadczenia społeczne 5.000,00  
    

85295 Pozostała działalność 8.856,00 8.856,00 
 w tym:   

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.856,00  
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 

zakup piekarnika elektrycznego  8.856,00 

    
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  5.000,00 

 w tym :   
92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby  5.000,00 

 w tym:   
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury  5.000,00 

 Ogółem 18.775,00 18.775,00
 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/360/2013 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 27 grudnia 2013 r. 

Zestawienie  zmian planowanych  dochodów własnych jednostek i wydatków na  2013 rok 

Zwiększenia 

 
Lp
 

Nazwa jednostki 
budżetowej 

Dział
 

Rozdzia
ł 

Dochody
 

Wydatki
 

801 80101 6.000,00 6.000,00 1 Zespół Szkół w Świlczy 

854 85401 23.000,00 23.000,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/360/2013 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 27 grudnia 2013 r. 

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

Zwiększenia 

 
Kwota 
dotacji Dział Roz-dział Treść 

podmiotowa 

1 2 2 3 

Jednostki sektora finansów publicznych 
Nazwa jednostki 

 

921 92109 Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy 5.000,00 
  Ogółem 5.000,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/360/2013 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 27 grudnia 2013 r. 

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Świlczy 

Zwiększenia 

1. Przychody o kwotę 250.000 ,00 zł, 

2. Koszty o kwotę 250.000,00 zł, 
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