
UCHWAŁA NR LVII/452/2014
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 29 września 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 34.775.00z ł. w tym:

1) darowizna na budowę kanalizacji w Bziance kwota 25.775,00 zł,

2) darowizna na kanalizację Świlcza kwota 9.000,00 zł,

2. Zmniejsza się  dochody budżetowe o kwotę 1.486.375.00z ł. w tym:

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 787.525,00 zł,

2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie-dotacja na zadanie 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza –Kamyszyn” środki z budżetu UE kwota 698.850,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza  się  wydatki budżetowe o kwotę 310.000,00 z ł. w tym:

1) zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza –Kamyszyn” o kwotę 310.000,00 zł.

2. Zwiększa    się   wydatki budżetowe o kwotę 358.400,00z ł. w tym:

1) wydatki na drogi gminne kwota 85.000,00 zł,

2) zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 64.000,00 zł,

3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świlczy z przyłączami kwota 26.400,00zł,

4) zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy” kwota 
38.000,00 zł,

5) zadanie „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I” kwota 145.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 453.233,20zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.046.766,80 zł – pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

3. Zwiększa się przychody w kwocie 1.500.000,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.739.023,00zł, z następujących tytułów :

a) krótkoterminowe pożyczki na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 136.381,73 zł, na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym 
w Woliczce” – na spłatę pożyczki,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- 
453.233,20 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu – 1.046.766,80 zł ,

c) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 102.641,27 zł na: spłata wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek- 51.742,00 zł, oraz spłata pożyczek na finansowanie działań realizowanych 
ze środków budżetu Unii Europejskiej- 50.899,27
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5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 692.256,20zł, z następujących tytułów :

a) spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 504.975,20zł, - z zaciągniętych kredytów 453.233,20 zł, 
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 51.742,00 zł,

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”- z planowanej 
pożyczki krótkoterminowej 136.381,73 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
50.899,27zł,

6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 1.739.023 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 692.256,20zł 
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 w wysokości 1.500.000,00 zł w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu- 1.046.766,80 zł,

b) spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek – 453.233,20 zł,

3) zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 617.950,73 zł , na zadania:

a) „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” - 136.381,73 zł,

b) „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, 
Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce , gm. Świlcza”- 481.569,00zł.

§ 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 dotacji z budżetu o kwotę 2.000,00 zł.

2. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu określa załącznik nr.1

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVII/452/2014 Rady Gminy 
Świlcza z dnia 29 września 2014r.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVII/452/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zwiększenia

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  kwota

 1  2  3
 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  34.775,00

  w tym :  

 90001  Gospodarka ściekami i ochrona wód  34.775,00
  w tym :  

 0970  Wpływy z różnych dochodów  9.000,00
 6290  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  25.775,00

  Ogółem  34.775,00
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Zmniejszenia

 Dzia ł
Rozdzia ł
Paragraf

 Nazwa ( dzia ł u, rozdzia ł u, paragrafu)  kwota

 1  2  3

 756  Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj 
ą cych osobowo ś ci prawnej oraz wydatki zwi ą zane z ich poborem  787.525,00

  w tym :  

 75621  Udzia ł gmin w podatkach stanowi ą cych dochód bud ż etu pa ń stwa  787.525,00
  w tym :  

 0010  Podatek dochodowy od osób fizycznych  787.525,00
   

 900  Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska  698.850,00
  w tym :  

 90001  Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód  698.850,00
  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- na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza- 
Kamyszyn”

 698.850,00

  Ogó ł em  1.486.375,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVII/452 /2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014r

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zmniejszenia

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  kwota

 1  2  3
 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  310.000,00

  w tym :  

 90001  Gospodarka ściekami i ochrona wód  310.000,00
  w tym zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn  

 6057  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  310.000,00
  Ogółem  310.000,00

Zwiększenia

 Dział
Rozdział
Paragraf

 Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  kwota

 1  2  3
 600  Transport i łączność  85.000,00

  w tym :  

 60016  Drogi publiczne gminne  85.000,00
  w tym:  

 4210  Zakup materiałów i wyposażenia  50.000,00
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 4300  Zakup usług pozostałych  35.000,00
   

 801  Oświata i wychowanie  64.000,00
  w tym :  

 80195  Pozostała działalność  64.000,00
  w tym wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – zadanie 

„Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”  

 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  64.000,00
   

 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  64.400,00
  w tym :  

 90001  Gospodarka ściekami i ochrona wód  64.400,00
  w tym wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – zadanie 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy  

 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  38.000,00
   

 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Świlczy  26.400,00

   

 926  Kultura fizyczna  145.000,00
  w tym :  

 92601  Obiekty sportowe  145.000,00
  w tym wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE -zadanie 

„Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie –etap I”  

 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  145.000,00
  Ogółem  358.400,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVII/452/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014r.

PRZYCHODY

 Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota zł
  Ogółem  1.739.023,00

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 Woliczka

136.381,73

 952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  1.500.000,00

 950  Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  102.641,27

ROZCHODY

 Paragraf  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
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 Przewodniczący Rady Gminy 
Świlcza

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/452/2014

Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 września 2014 r.

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

Zwiększenia

 Kwota dotacji
 Dział  Rozdział  Treść

 celowa
 1  2  3  4

 Jednostki spoza sektora finansów 
publicznych Nazwa jednostki

 

 926  92605  Ludowy Klub Sportowy 
„Mrowlanka” w Mrowli – na 
realizację zadania z zakresu 
kultury fizycznej i sportu poprzez 
szkolenie sportowe młodzieży 
i dzieci, oraz organizowanie 
rozrywek i imprez sportowych – 
zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 
z dnia 23.luty 2011 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu 
finansowego wspierania rozwoju 
sportu w Gminie Świlcza

2.000,00

    
   Ogółem  2.000,00
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