
aADA GMINia IILCZA

Uchwała Nr XV/100/2015
Rady Gminy Świlcza

z dnia 21 grudnia 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 dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 314.325,85 zł, w tym:
a) dochody z gospodarki leśnej - 5.166,00 zł,

b) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami -15.881,45 zł,

c) dochody urzędu gminy - 3.081,34 zł,

d) wpływy na ochronę przeciwpożarową - 185.917,00 zł,

e) wpływy z tytułu mandatów - 18,95 zł,

f) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 4.565,31 zł,

g) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 36.031,27 zł,,
h) różne rozliczenia - 4.133,68 zł,

i) wpływy na oświatę - 9.493,81 zł,

j) wpływy na pomoc społeczną- 1.913,04 zł,

k) darowizna na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 48.124,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetoweo kwotę 653.899,26 zł, w tym:
a) dofinansowanie na doposażenie straży pożarnej - 1.218,63 zł,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 280.380,63 zł,

c) dofinansowanie do realizacji inwestycji - budowa Sali gimnastycznej w Świlczy - 372.300,00
zł.

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

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetoweo kwotę 13.370,42 zł, w tym:
1) dotacje podmiotowe -13.370,42 zł dla:
a) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach - 6.437,52 zł,

b) Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance - 3.332,90 zł,

c) Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - 1.100,00 zł,

d) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy - 2.500,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetoweo kwotę 352.943.83 zł, w tym:
a) gospodarka gruntami i nieruchomościami -11.000,00 zł,

b) wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach - 9.407,22 zł,



c) budowa kanal izacji sanitarnej w Trzcianie - 89.000,00 zł,

d) budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy

243.536,61 zł

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosow aniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr
3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia plan u wydatków pomiędzy działami, rozdziałami paragrafami
klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonan ie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




















