
RADA GMINY
ŚWILCZA

Uchwała Nr V11/44/2015
Rady Gminy Świlcza

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015

Na podstawie art . 18 ust .2 pkt . 4 i pkt . 9 lit . d, pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dn ia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późno zm. ) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, art .235,
art.236, ustaw y z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ icznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn o zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje:

§1.

1. Zwiększa się dochody budźetowe o kwotę 1.968,00 zł.

wtym :
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - dotacja "XIV Wojewódzki

Konkurs Ekologiczny pod hasłem - Tyle Zysku, ile Odzysku" kwota 1.968,00 zł,

2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budźetowej określa tabela nr 1
do niniejszej uchwały .

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.968,00 zł.

wtym:
1) Wydatki na konkurs ekologiczny 1.968,00 zł

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

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia planu wyd atków pomiędzy działami , rozdziałami paragrafami klasyfikacji
budżetowej zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały .

§4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójt ow i Gminy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życ i e z dniem podjęcia.
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Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększen ia

Tabela Nr 1 do uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Świ lcza z dnia 8 maja 2015r.

Dział

Rozdział Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota
Paragraf

1 2 3

900 Gospodarka komunalna i ochro na środowiska 1.968,00

w ty m :

90095 Pozostała działalność 1.968,00

wtym:

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych na reali zacje zadań bieżących jednostek zaliczonych 1.968,00
do sektora f inansów publicznych

Ogółem 1.968,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VI1/ 44/ 2015
Ra dy Gminy Św i lcza z dnia 8 maja 2015r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększen ia

Dział

Rozdział Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) kwota
Paragraf

1 2 3

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.968,00

wtym :

90095 Pozostała działal ność 1.968,00

wtym:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.968,00

Ogółem 1.968,00
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Tabela Nr 3 do uchwały Nr VII!44!2015
RadyGminy Świ lcza z dn ia 8 maja 2015r .

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

Dział

Rozdział Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszenia Zwiększenia

Paragraf

1 2 3 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 16.500,00

W ty m:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.500,00

W tym : Budynek Socjalny Trzciana

4210 Zakup materiałów i wyposaże n ia 5.200,00
4270 Zakup u sług remo ntowych 11.300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.300,00

W tym:

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75.300,00

W ty m:

4260 Zakup energii 75.300,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.400,00

Wtym:

92195 Pozostała działalność 11.400,00

W ty m:

4270 Zakup usług remontowych - Dom Ludowy Trzciana Słotw i nka 7.500,00
4270 Zakup usług remo ntowych - Dom Ludowy Wo liczka 3.900,00
926 Kultura f izyczna 47.400,00

W ty m:

92601 Obiekty sportowe - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie 47.400,00

W ty m:

6050 Wydatki inwestycyjne jed nostek bud żetowyc h Gminny Ośrodek
37.400,00

Sportu w Trzcianie

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - obiekt sportowy Orlik 7.000,00
4260 Zakup energii - obiekt sportowy Orlik 3.000,00
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Uzasadnienie :

Zwiększa się do chody budżetowe i wydatki o kwotę 1.968,00 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska na konkurs ekologiczny.

Zmniejsza się wydatki na oświetlenie uliczne ze względu na planowane oszczędności związane z wymianą
oświetlenia na ledowe o kwotę 75.300,00.

Zwiększa s ię wyda tki budżetowe o kwotę 75.300,00 z przeznaczeniem na;

- remont Budynku Socjalnego w Trzcianie,

- remont starego Domu Ludowego w Trzcianie i Woliczce,
- dodatkowe wydatki na Gminny OśrodekSportu w Trzcianie,

- ut rzyma nie obiektu sportowego Orlik.


