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Uchwała   Nr IX/55/2011 
Rady Gminy Świlcza 

 

z dnia 29 czerwca  2011 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmiany  uchwały budżetowej Gminy Świlcza  na rok 2011 
 

 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   163.506,24zł. 
      w tym: 

1) dotacja  z UE „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”  na  zadanie  „Remont Domu 
Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, 
remont  chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w 
Bziance i Woliczce” ( refundacja poniesionych wydatków roku 2010) kwota 
136.208,00zł, 

2) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  z PFRON kwota 
25.000,00 zł, 

3) PZU odszkodowanie  za szkody w pojeździe marki KOMATOSU kwota 1.902,24 zł, 
4) TUW odszkodowanie za szkody w budynku Pawilonu Sportowego  w Mrowli  kwota 

396,00 zł, 
  2. Zmniejsza się  dochody budżetowe o kwotę 147.096,00  zł. 
      w tym: 

1) subwencja ogólna kwota 147.096,00 zł, 
3. Zmniejszenie  subwencji ogólnej wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów  z  
     dnia 18 .05.2011 r. Nr ST3/4826/11-45/DWX/11/640 
4. Szczegółowe   kwoty   dochodów   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa 

tabela  nr 1 do niniejszej  uchwały. 
§ 2. 

 

1. Zwiększa się  wydatki budżetowe o kwotę  833.833,48 zł. 
    w tym: 

1) zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńkiej i Dąbrowie, Domu Strażaka 
w Bziance i Trzcianie, remont  chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz 
remont parkingów w Bziance i Woliczce” kwota 136.208,00 zł, 

2) zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie  sieci wodociągowej na 
terenie Gminy Świlcza”- II etap kwota 14.944,50 zł, 

3) zadanie „Poprawa  dostępności  komunikacyjnej Gminy Świlcza  poprzez  przebudowę dróg 

gminnych Nr 108753 Bratkowice –Pisaki i Nr 1087587 Trzciana –Cegielna” kwota 

202.000,00 zł, 
4) budowa chodnika w Świlczy kwota 54.292,00 zł, 
5) wymiana szyb w pojeździe kwota 1.902,24 zł, 
6) odsetki od kredytów kwota 78.499,74 zł, 
7) zwrot subwencji ogólnej wraz z odsetkami kwota 127.120,00 zł, 
8) opracowanie projektu budowy sali gimnastyczne przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 

80.000,00 zł, 
9) adaptacja budynku ŚDŚ w Woliczce kwota 2.002,00 zł, 
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10) zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” kwota 

23.335,00 zł, 
11) obiekt sportowy w Mrowli kwota 396,00 zł, 
12) odwodnienie obiektu sportowego w Woliczce kwota 25.000,00 zł, 
13) zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach , wraz z 

urządzeniami sportowymi i zapleczem” kwota 88.134,00 zł. 
2. Szczegółowe   kwoty    wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa 

tabela  nr 2 do niniejszej  uchwały. 
§ 3. 

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę  817.423,24zł. 
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na    
    rachunku bieżącym budżetu  wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   
    kwota 817.423,24 zł. 
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie  2.134.890,62 zł sfinansowany przychodami  
     pochodzącymi  z : 

a) zaciągniętych  kredytów w kwocie  804.296,38 zł, 
b) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na   rachunku bieżącym budżetu  

wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwota  1.330.594,24  zł. 
4. Ustala się  przychody  budżetu w kwocie  6.040.591,18 zł  z następujących tytułów : 

a) zaciągniętych  kredytów w kwocie 4.709.996,94 zł, 
b) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na   rachunku bieżącym budżetu  

wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwotę  1.330.594,24zł. 
5. Ustala się  rozchody   budżetu w kwocie  3.905.700,56zł, z następujących tytułów : 

a) spłaty otrzymanych  kredytów  i pożyczek w kwocie 2.844.250,00zł, 
b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych  

ze środków pochodzących  z budżetu Unii  Europejskiej kwota 1.061.450,56zł. 
6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 6.040.591,18 zł, i rozchody  budżetu w łącznej kwocie 

3.905.700,56 zł  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 1.300.000,00 zł, 

2)zobowiązań  tytułu kredytów  zaciąganych na  sfinansowanie  planowanego deficytu  
budżetu w kwocie 804.296,38zł, 

3)zobowiązań  z tytułu  spłaty wcześniej  zaciąganych  pożyczek i kredytów  w kwocie  
2.844.250,00zł , 

4)zobowiązań z tytułu wcześniej  zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych z budżetu Unii  Europejskiej z otrzymanej refundacji środków 
pochodzących z budżetu UE w  kwocie 1.061.450,56zł. 

5)zobowiązań na wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze środków 
pochodzących  z budżetu Unii  Europejskiej –w kwocie 297 422,00 zł. na zadania:  

a) „Budowa sieci kanalizacyjnej  w Świlczy-Osiedlu  i w Bratkowicach- Skworca  i Blich” w 
2011 roku kwota 297 422,00 zł. 

 

§ 5. 

Dokonuje się przeniesienia  planu wydatków  pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej  zgodnie z  tabelą nr 4 do  niniejszej uchwały. 
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  § 6. 

1) Zwiększa  się plan  przychodów  i  kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 
kwotach:     
a) przychody   241.522,71 zł, 
 b) koszty  241.522,71zł. 
2) Szczegółowe   kwoty   przychodów   i  kosztów  określa   załącznik   nr  1 do  niniejszej    
        uchwały.      

§ 7. 
   
  1. Zwiększa się plan dochodów  własnych  i wydatków  nimi sfinansowanych  w kwotach 

10.000,00 zł. 
          1) dochody  10.000,00 zł. 
          2) wydatki 10.000,00 zł. 
 2. Szczegółowe kwoty  dochodów i wydatków  nimi sfinansowanych  określa   załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 
§ 8. 

 
Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy . 

 
§ 9. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Tabela Nr 1 do uchwały  Nr IX/55/2011 
Rady Gminy  Świlcza z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
Zestawienie  dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej 

 
Zwiększenia 

.  

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 136.208,00 

 w tym :  

01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 136.208,00 

 w tym:  

 
6207 

Dotacja celowa w ramach  programów finansowanych  z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa  art.5 ust.1 
pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,  lub płatności w ramach budżetu  
środków europejskichna - na zadanie  „Remont Domu Ludowego w 
Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i 
Trzcianie,remont  chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie 
oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce 

136.208,00 

   

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od innych 

jednostek nie posiadających  osobowości prawnej, oraz wydatki 

związane z ich poborem 
25.000,00 

 w tym :  

75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych  
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

25.000,00 

 w tym:  

2680 Rekompensaty utraconych  dochodów  w podatkach i opłatach  
lokalnych 

25.000,00 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.902,24 

 w tym :  

90095 Pozostała działalność 1.902,24 

 w tym:  

0970 Wpływy z rożnych dochodów 1.902,24 
   

926 Kultura fizyczna  396,00 

 w tym :  

92601 Obiekty sportowe 396,00 

 w tym:  

0970 Wpływy z różnych dochodów 396,00 

 Ogółem 163.506,24 
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Zmniejszenia 
 
.  

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 
758 Różne rozliczenia 147.096,00 

 w tym :  

75807 Część wyrównawcza   subwencji  ogólnej  dla jednostek samorządu 

terytorialnego  
147.096,00 

 w tym:  

2920 Subwencja ogólna z budżetu 147.096,00 

   

 Ogółem 147.096,00 
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Tabela Nr 2 do uchwały  Nr IX/55/2011 
Rady Gminy  Świlcza z dnia  29 czerwca  2011 r. 

 
Zestawienie  wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej 
 

 
Zwiększenia 

 
Dział 

Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 136.208,00 

 w tym :  

01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 136.208,00 

 w tym zadanie -„Remont Domu Ludowego w Błędowej 
Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i 
Trzcianie,remont  chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie 
oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce 

 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83.734,43 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52.473,57 

   

400 Wytwarzanie  i zaopatrywanie  w energię elektryczną , gaz i 
wodę 

14.944,50 

 w tym :  

40002 Dostarczanie wody  14.944,50 

 w tym :  

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zadanie „Poprawa 
jakości wody pitnej poprzez wykonanie  sieci wodociągowej na 
terenie Gminy Świlcza”- II etap kwota 14.944,50 zł, 
 

14.944,50 

   

600 Transport i łączność 256.292,00 

 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 256.292,00 

 w tym:  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa chodnika w 
Świlczy  

54.292,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Poprawa  
dostępności  komunikacyjnej Gminy Świlcza  poprzez  przebudowę 
dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice –Pisaki i Nr 1087587 
Trzciana –Cegielna” 

202.000,00 

   

757 Obsługa długu publicznego 78.499,74 
 w tym :  

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek 
jednostek  samorządów terytorialnych  

78.499,74 

 w tym :  

4300 Zakup usług pozostałych  3.000,00 

8110 Odsetki  od samorządowych  papierów wartościowych lub 
zaciągniętych  przez jednostkę samorządu  terytorialnego  
kredytów i pożyczek 

75.499,74 

   

758 Różne rozliczenia  127.120,00 
 w tym :  

75807 Część wyrównawcza   subwencji  ogólnej  dla jednostek samorządu 

terytorialnego  
127.120,00 

 w tym :  
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1 2 3 

2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej  subwencji ogólnej  
za lata poprzednia 

113.619,00 

4580 Pozostałe odsetki 13.501,00 

   

801 Oświata i wychowanie  80.000,00 
 w tym :  

80101 Szkoły podstawowe  80.000,00 
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie 
projektu budowy Sali gimnastycznej  w Świlczy 

80.000,00 

   
852 Pomoc społeczna 2.002,00 

 w tym :  

85203 Ośrodki wsparcia  2.002,00 
 w tym :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ŚDŚ w Woliczce 2.002,00 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.902,24 

 w tym :  
90095 Pozostała działalność 1.902,24 

 w tym:  

4300 Zakup usług pozostałych  1.902,24 

   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23.335,00 

 w tym :  

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 23.335,00 

 w tym  :  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  –zadanie „Ocalenie 
dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”  

23.335,00 

   

926 Kultura fizyczna  113.530,00 

 w tym :  

 92601 Obiekty sportowe 113.530,00 

 w tym  :  

4270 Zakup usług remontowych  396,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  –zadanie  
„Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach , 
wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem” 

88.134,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  – wykonanie 
odwodnienia obiektu  sportowego w Woliczce 

25.000,00 

 Ogółem : 833.833,48 
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Tabela Nr 3 do uchwały  Nr IX/55/2011 
Rady Gminy  Świlcza z dnia  29 czerwca 2011 r. 

 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów 
 

PRZYCHODY 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł ) 
 Ogółem 6.040.591,18 
 w tym:  

950 Wolne środki których mowa  w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.330.594,24 
952 Przychody z zaciągniętych  kredytów i  pożyczek  na rynku krajowym  4.709.996,94 

 
 
ROZCHODY 

Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł ) 
 Ogółem 3.905.700,56 
 w tym:  

992 Spłaty  otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów 2.844.250,00 
963 Spłata pożyczek  otrzymanych  na finansowanie  zadań  

realizowanych   z udziałem  środków pochodzących  z budżetu 
Unii Europejskiej 

 
1.061.450,56 
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Tabela Nr 4 do uchwały  Nr IX/55/2011 
Rady Gminy  Świlcza z dnia  29 czerwca   2011 r. 

 

Zestawienie przeniesienia planu  wydatków  między  działami i rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej  

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

 
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 

 
Zmniejszenia 

 
Zwiększenia 

1 2 3 4 

600 Transport i łączność 
 

150.000,00 

 w tym :   

60016 Drogi publiczne gminne 
 

150.000,00 

 w tym:   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 

przebudowa drogi Mrowla -Otoka  
9.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

51.000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

20.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 
„Poprawa  dostępności  komunikacyjnej Gminy 
Świlcza  poprzez  przebudowę dróg gminnych Nr 
108753 Bratkowice –Pisaki i Nr 1087587 Trzciana –
Cegielna” 

 
70.000,00 

    

754 Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000,00  
 w tym :   

75412 Ochotnicze straże pożarne 150.000,00  
 w  tym  :   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-
modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli 

150.000,00  

    

851 Ochrona zdrowia  1.300,00 1.300,00 
 w tym :   

85195 Pozostała działalnośd 1.300,00 1.300,00 
 w  tym  :   

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  70,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.230,00 

4300 Zakup usług pozostałych  1.300,00  

    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000,00 1.000,00 
 w  tym  :   

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1.000,00 
 w  tym  :   

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000,00 
    

90095 Pozostała działalnośd 1.000,00  
 w  tym  :   

4300 Zakup usług pozostałych  1.000,00  

 Ogółem 152.300,00 152.300,00 
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Załącznik Nr  1 do uchwały  Nr IX/55/2011 
Rady Gminy Świlcza z dnia   29 czerwca  2011r.  

 

Zestawienie   przychodów i kosztów samorządowego  zakładu budżetowego -  Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 

 

 

 

 Zwiększenia 

 

1.Przychody-  dotacja przedmiotowa z budżetu netto o kwotę 241.522,71 zł, 
2.Koszty o kwotę  241.522,71 zł, 
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Załącznik Nr  2 do uchwały  Nr IX/   /2011 
Rady Gminy Świlcza z dnia  29  czerwca  2011r.  

 

 
Zestawienie    dochodów   własnych i  wydatków  nimi  sfinansowanych   
 
  Zwiększenia 
 

Lp Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów Plan wydatków 
 

1 
 

 
Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 

 
801 

 
80101 

 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 Razem   10.000,00 10.000,00 

 

 

 

 


