
UCHWAŁA NR L/381/2014
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 27 marca 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 306.672,36 zł 

1) dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej” kwota 306.672,36 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 532.248,73 zł w tym: 

1) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Mrowli kwota 45.000,00 zł, 

2) remont dróg gminnych kwota 49.948,73 zł, 

3) budowa parkingu Świlcza-Kamyszyn kwota 40.000,00 zł, 

4) wydatki bieżące na OSP kwota 25.000,00 zł, 

5) modernizacja budynku OSP w Bratkowicach kwota 30.000,00 zł, 

6) termomodernizacja budynku OSP w Trzcianie kwota 45.000,00 zł, 

7) modernizacja budynku OSP w Bziance kwota 22.000,00 zł, 

8) opracowanie projektu na modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej kwota 14.000,00 zł, 

9) wykonanie zadaszenia wejścia budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach kwota 15.000,00 zł, 

10) wykonanie płyty boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowe kwota 71.000,00 zł, 

11) zadanie „Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy” kwota 12.000,00 zł, 

12) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu 
w Trzcianie kwota 10.000,00 zł, 

13) wykonanie ogrodzenia i monitoringu przy Przedszkolu w Bratkowicach kwota 24.000,00zł, 

14) ogrodzenie stawu w Dąbrowie kwota 6.500,00 zł, 

15) budowa parkingu przy Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej kwota 20.000,00 zł, 

16) wydatki bieżące na sport 10.000,00 zł, 

17) zakup ławek na obiekt sportowy w Mrowli kwota 4.000,00 zł, 

18) opracowanie dokumentacji przebudowy linii napowietrznej kolidującej z projektem budowy boiska 
sportowego w Rudnej Wielkiej kwota 7.500,00 zł, 

19) zakup garażu na oczyszczalnię ścieków kwota 7.000,00 zł, 

20) odwodnienie terenu „Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 
39.300,00 zł, 

21) zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” kwota 24.000,00 
zł, 
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22) prace remontowe na obiekcie sportowym w Dąbrowie kwota 11.000,00 zł. 

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

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 838.921,09 zł. 

2. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 555.874,47 zł z przeznaczeniem na : 

a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 504.975,20 zł, 

b) planowana spłatę rat pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 50.899,27 zł. 

3. Zmniejsza się rozchody w wysokości 838.921,09zł z tytułu : 

1) spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 371.980,00 zł, 

2) spłat długoterminowych pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków z budżetu Unii 
Europejskiej (§ 903) 466.941,09zł z tego; 

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

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

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

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 136.381,73zł, z następujących tytułów : 

a) krótkoterminowych pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 136.381,73 zł, na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istnieją boisku sportowym 
w Woliczce”. 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 692.256,20zł, z następujących tytułów : 

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 504.975,20zł, 

b) spłata pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
187.281,00 zł-„Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”. 

6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 136.381,73 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 692.256,20 zł 
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Ustala się roczne limity dla : 

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 
w kwocie 1.500.000,00 zł, 

2) zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 136.381,73 zł, na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istnieją boisku 
sportowym w Woliczce”. 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Tabela Nr 1 do uchwały Nr L/381/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zmniejszenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu ) kwota 
zł 

1 2 3 
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926 Kultura fizyczna 306.672,36 

 w tym :  
92601 Obiekty sportowe 306.672,36 

 w tym:  

 w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na 
zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo rekreacyjnej” 

306.672,36 

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 

306.672,36 

 OGÓŁEM 306.672,36 

Tabela Nr 2 do uchwały Nr L/381/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 45.000,00 

 w tym :  
40002 Dostarczanie wody 45.000,00 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami w Mrowli 

45.000,00 

600 Transport i łączność 89.948,73 

 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 89.948,73 

 w tym :  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 39.948,73 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa parkingu Świlcza - 
Kamyszyn 

40.000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 122.000,00 

 w tym :  

75412 Ochotnicze straże pożarne 122.000,00 

 w tym :  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97.000,00 

 w tym zadania:  
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 Modernizacja budynku Domu Strażaka w Bratkowicach 30.000,00 

 Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie 45.000,00 

 Modernizacja budynku Domu Strażaka w Bziance 22.000,00 

801 Oświata i wychowanie 146.000,00 

 w tym:  

80101 Szkoły podstawowe 100.000,00 

 w tym:  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 

 w tym zadania :  

 Opracowanie projektu na modernizację pomieszczeń budynku Zespołu 
Szkół w Rudnej Wielkiej 

14.000,00 

 Wykonania zadaszenia wejścia budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach 15.000,00 

 Wykonanie płyty boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie 71.000,00 

80104 Przedszkola 46.000,00 

1 2 3 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46.000,00 

 tym zadania:  

 Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy” 12.000,00 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw 
w Trzcianie 

10.000,00 

 Wykonanie ogrodzenia i monitoringu przy Przedszkolu w Bratkowicach 24.000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.500,00 

 w tym :  

90095 Pozostała działalność 13.500,00 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ogrodzenie stawu 
w Dąbrowie 

6.500,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup garażu na 
oczyszczalnię ścieków 

7.000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00 

 w tym :  

92195 Pozostała działalność 20.000,00 

 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa parkingu przy 
Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej 

20.000,00 

926 Kultura fizyczna 95.800,00 

 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 85.800,00 

 w tym :  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zakup ławek na obiekt sportowy 

w Mrowli 
4.000,00 
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4270 Zakup usług remontowych - obiekt sportowy w Dąbrowie 11.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.800,00 

 w tym zadania :  

 Opracowanie dokumentacji przebudowy linii napowietrznej kolidującej 
z projektem budowy boiska sportowego w Rudnej Wielkiej 

7.500,00 

 Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym 
w Woliczce 

24.000,00 

 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół 
w Świlczy 

39.300,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000,00 

 w tym :  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 

 Ogółem 532.248,73 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr L /381/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. 

PRZYCHODY 

 
Paragr
af 

Wyszczególnienie Kwota zł 

 Ogółem 136.381,73 

903 
Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 
Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce 

136.381,73 

ROZCHODY 

 
Paragr

af 
Wyszczególnienie Kwota 

w zł 
 Ogółem 692.256,20 

 w tym:  

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku 
sportowym w Woliczce 

187.281,00 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 504.975,20 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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