
Uchwała Nr XIV /87 /2015
Rady Gminy Świlcza

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowejGminy 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 dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn o zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 221 ust. l , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 660.147,34 zł, w tym :

dochody bieżące - 391.788,78 zł, w tym:
a) dochody z gospodarki leśnej - 28.426,44 zł,

b) otrzymane darowizny na drogi gminne -75.053,00 zł,

c) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 50.838,00 zł,

d) dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz zadań zleconych -17,05 zł,

e) dochody urzędu gminy - 19.650,00 zł,

f) wpływy na ochronę przeciwpożarową -10,00 zł,

g) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych -14.607,30 zł,

h) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -155.106,78 zł,

i) wpływy z innych opłat stanowiących dochody - 24.400,94 zł,

j) różne rozliczenia - 12.010,00 zł,

k) wpływy na oświatę - 3.009,00 zł,

I) wpływy na ośrodki wsparcia - 1.815,84 zł,

m) dochody na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 4.000,00 zł,

n) dochody na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 935,00 zł,

o) darowizna na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 937,00 zł,

p) wpływy z opłaty produktowej - 972,43 zł,

dochody majątkowe - 268358,56 zł, w tym:
a) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami -178.820,56 zł,

b) środki na dofinansowanie inwestycji na gospodarkę ściekową i ochronę wód z innych źródeł

- 89.538,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 877 393,99 zł, w tym:
a) dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 5.738,00 zł,

b) wpływy z mandatów od osób fizycznych - 20.000,00 zł,

c) dochody z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej - 1.400,00 zł,

d) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 644.755 ,99 zł,

e) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 20.000,00 zł,

f) udział w podatku dochodowym - 130.000,00 zł,

g) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 55.500,00 zł .



3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacj i budżetowej określa tabela nr
1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetoweo kwotę 96.143,14 zł, w tym:
1) dotacje podmiotowe - 81.750,00 zł dla:
a) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach - 72.500,00 zł,

b) Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - 8.000,00 zł,

c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy - 1.250,00 zł,

2) dotacje celowe - 14.393,14 zł dla:
a) dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na "Opracowanie dokumentów
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - 4.893,14 zł,

b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy na dofinansowanie zakupu poduszki
wysokociśnieniowej z osprzętem oraz radiotelefonów - 6.000,00 zł,

c) dla Klubu Sportowego "Bratek" w Bratkowicach na realizację zadań zgodnie z uchwałą

Nr V/22/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011 r. - 3.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 313.389,79 zł, w tym :
a) koszty planów zagospodarowania przestrzennego - 85.992,79 zł,

b) podatek od nieruchomości - 227.397,00 zł.

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabe la nr
3 i 4 do nin iejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje s ię przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§4.

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 96.143,14 zł.

2. Zestawien ie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu określa tabela nr 6 do niniejszej
uchwały.

§5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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