
UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014

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 183.032,00 zł. w tym:

1) sprzedaż drzew kwota 7.906,00 zł,

2) opłata godzinowa w Przedszkolu w Trzcianie kwota 3.000,00 zł,

3) opłata żłobkowa kwota 18.000,00 zł,

4) wpłata na lokalny transport zbiorowy kwota 19.511,00 zł,

5) dochody z tytuły funduszu alimentacyjnego kwota 14.626,00 zł,

6) subwencja oświatowa kwota 119.989,00 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 183.032,00 zł. w tym:

1) zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6- letnich kwota 
50.000,00 zł,

2) zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 
kwota 69.989,00 zł,

3) dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza 
uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Głogów Małopolski kwota 20.000,00zł,

4) wynagrodzenia osobowe administracji-odprawa pieniężna i ekwiwalent za urlop kwota 43.043,00 zł.

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

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu 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 20.000,00 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 II/ 6 /2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2014r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Zwiększenia

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  kwota
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 1  2  3
 020  Leśnictwo  7.906,00

 w tym :
 02001  Gospodarka leśna  7.906,00

 w tym:
 0870  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  7.906,00
 600  Transport i łączność  19.511,00

 w tym :
 60004  Lokalny transport zbiorowy  19.511,00

 w tym:
 0970  Wpływy z różnych dochodów  19.511,00
 758  Różne rozliczenia  119.989,00

 w tym :
 75801  Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  119.989,00

 w tym :
 2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  119.989,00
 801  Oświata i wychowanie  3.000,00

 w tym :
 80104  Przedszkola  3.000,00

 w tym:
 0690  Wpływy z różnych opłat  3.000,00
 852  Pomoc społeczna  14.626,00

 w tym :

85212
 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  14.626,00

 w tym:

2360
 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  14.626,00

 853  Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej  18.000,00
 w tym :

 85305  Żłobki  18.000,00
 w tym:

 0690  Wpływy z różnych opłat  18.000,00
 Ogółem  183.032,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2014r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Zwiększenia

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  kwota

 1  2  3
 750  Administracja publiczna  43.043,00

 w tym :
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 75023  Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)  43.043,00
 w tym:

 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  43.043,00
 801  Oświata i wychowanie  70.000,00

 w tym :
 80101  Szkoły podstawowe  50.000,00

 w tym:
 4240  Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  50.000,00
 80104  Przedszkola  20.000,00

 w tym:

2310
 Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Głogów 
Małopolski

 20.000,00

 854  Edukacyjna opieka wychowawcza  69.989,00
 w tym :

 85401  Świetlice szkolne  69.989,00
 w tym:

 4210  Zakup materiałów i wyposażenia  28.370,84
 4240  Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  41.618,16

 Ogółem  183.032,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr II/6/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej Wydatki

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  Zmniejszenia  Zwiększenia

 1  2  3  4
 801  Oświata i wychowanie  900,00  900,00

 w tym :
 80101  Szkoły podstawowe  900,00

 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

 900,00

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  900,00
 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

 900,00

 Ogółem  900,00  900,00
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 Przewodniczący Rady Gminy 
Świlcza

mgr Piotr Wanat
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Załącznik do Uchwały Nr II/6/2014

Rady Gminy Świlcza

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok

 Kwota dotacji celowej
 Dział  Rozdział  Treść

 Zmniejszenia  Zwiększenia
 1  2  2  3  4
 Jednostki sektora 

finansów publicznych Nazwa jednostki 20.000,00
 w tym:

801 80104
 Gmina Głogów Małopolski –pokrycie kosztów 
dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających 
do publicznych placówek

20.000,00

 Jednostki spoza sektora 
finansów publicznych Nazwa jednostki 900,00 900,00

 801

80101
80103

 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek 
w Bziance- na prowadzenie placówki

900,00
900,00

 Ogółem  900,00  20.900,00
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