
UCHWAŁA NR LIX/470/2014
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 7 listopada 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 22.462,00 zł. w tym:

1) dotacja z Gminy Miasto Rzeszów za uczestnika dowożonego do ŚDS w Woliczce kwota 2.118,00 zł,

2) dotacja z Gminy Rzeszów i Gminy Boguchwała za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej 
Gminy kwota 20.344,00 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 22.462,00 zł. w tym:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce kwota 2.118,00 zł,

2) dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza 
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie kwota 11.654,00zł,

3) dotacja celowa dla Gminy Boguchwała – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających 
do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała kwota 8.690,00 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 20.344,00 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 LIX/470/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2014r

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zwiększenia

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  kwota

 1  2  3
 801  Oświata i wychowanie  20.344,00

 w tym :
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  15.211,00
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 w tym:
 2310  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  15.211,00

 80104  Przedszkola  5.133,00
 w tym:

 2310  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  5.133,00

 852  Pomoc społeczna  2.118,00
 w tym :

 85203  Ośrodki wsparcia  2.118,00
 w tym:

 2310  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  2.118,00

 Ogółem  22.462,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LIX/470/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2014r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zwiększenia

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  kwota

 1  2  3
 801  Oświata i wychowanie  20.344,00

 w tym :
 80104  Przedszkola  3.551,00

 w tym:
 2310  Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto 
Rzeszów

 3.551,00

 80105  Przedszkola specjalne  4.937,00
 w tym:

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

 4.937,00

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego  11.856,00
 w tym:

 2310  Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  11.856,00

 w tym:
 Gmina Miasto Rzeszów  3.166,00
 Gmina Boguchwała  8.690,00

 852  Pomoc społeczna  2.118,00
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 w tym :
 85203  Ośrodki wsparcia  2.118,00

 w tym:
 4300  Zakup usług pozostałych  2.118,00

 Ogółem  22.462,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LIX/470/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 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  30.480,00  30.480,00

 w tym :
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  12.350,00

 w tym:
 2310  Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego- Gmina Boguchwała

 12.350,00

 80104  Przedszkola  30.480,00
 w tym:

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

 30.480,00

 w tym:
 Gmina Trzebownisko  2.480,00
 Gmina Boguchwała  28.000,00

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego  18.130,00
 w tym:

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

 18.130,00

 Ogółem  30.480,00  30.480,00
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 Przewodniczący Rady Gminy 
Świlcza

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/470/2014

Rady Gminy Świlcza

z dnia 7 listopada 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

  

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

 
11.654,00801

80104
80105
80106

 w tym:  
3.551,00
4.937,00
3.166,00

 Gmina Boguchwała –pokrycie kosztów dotacji za 
dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do 
niepublicznych przedszkoli w Boguchwale

28.000,00 39.170,00801

80104
80103
80106

 w tym
28.000,00

12.350,00
26.820,00

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

2.480,00
 

   Ogółem  30.480,00  50.824,00
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