
UCHWAŁA NR LIV/423 /2014
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 26 czerwca 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 401.786,00 zł. w tym; 

1) dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
kwota 57.000,00 zł, 

2) darowizna kwota 22.000,00 zł, 

3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dotacja na zadanie 
„Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie” kwota 60.788,00 zł, 

4) subwencja oświatowa kwota 235.610,00 zł, 

5) wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZWiK w Świlczy kwota 26.388,00 zł.

2. Zmiany subwencji oświatowej wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 /4820/2/2014 
z dnia 13 lutego 2014 r. 

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 22.000,00 zł. w tym: 

1) modernizacja dróg rolniczych 22.000,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 423.786,00 zł. w tym: 

1) modernizacja dróg rolniczych kwota 57.000,00 zł, 

2) przebudowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska kwota 22.000,00 zł, 

3) remont dróg gminnych kwota 22.000,00 zł, 

4) zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli” kwota 48.000,00 zł, 

5) zadnie „Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach ” kwota 42.000,00 zł, 

6) zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie” kwota 73.788,00 zł, 

7) zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”- Przedszkole w Świlczy i Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Bratkowicach kwota 79.700,00 zł, 

8) urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej kwota 11.000,00 zł, 

9) zadanie „Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie” kwota 68.298,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIV/423/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zwiększenia

Dział 
Rozdział 
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 57.000,00

 w tym :  

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 57.000,00
 w tym :  

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

57.000,00

   

600 Transport i łączność 22.000,00
 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 22.000,00
 w tym :  

0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 22.000,00
   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60.788,00
 w tym :  

75412 Ochotnicze straże pożarne 60.788,00
 w tym :  

6280 
Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczonych do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów 
publicznych – na zadnie „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka 
w Trzcianie „ 

60.788,00

   

758 Różne rozliczenia 235.610,00
 w tym:  

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 235.610,00
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 235.610,00

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.388,00
 w tym :  

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 26.388,00
 w tym :  

2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 26.388,00
 Ogółem 401.786,00
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Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIV/423/2014 
Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
Zmniejszenia

Dział 
Rozdział 
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 22.000,00

 w tym :  

01095 Pozostała działalność 22.000,00
 w tym:  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja dróg rolniczych 22.000,00
 Ogółem 22.000,00

Zwiększenia

Dział 
Rozdział 
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 57.000,00

 w tym :  

01095 Pozostała działalność 57.000,00
 w tym:  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja dróg rolniczych 57.000,00
   

600 Transport i łączność 44.000,00
 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 44.000,00
 w tym:  

4270 Zakup usług remontowych 22.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa mostu w m. 

Błędowa Zgłobieńska 22.000,00

   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163.788,00
 w tym :  

75412 Ochotnicze straże pożarne 163.788,00
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115.788,00
 w tym:  

 zadanie „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Domu Strażaka 
w Bratkowicach” 42.000,00

 zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie” 
73.788,00
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 zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli”  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.745,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.255,00

   

801 Oświata i wychowanie 79.700,00
1 2 3
 w tym :  

80195 Pozostała działalność 79.700,00
 w tym zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” 79.700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Świlczy 77.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Bratkowicach 2.700,00

   

926 Kultura fizyczna 79.298,00
 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 79.298,00
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79.298,00
 w tym:  

 urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej 11.000,00
 zadanie „Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie” 68.298,00
 Ogółem 423.786,00
 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Ciszewski
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