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Uchwała   Nr VIII/58/2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia 20 czerwca  2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4  art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 roku Nr  142 , poz. 1591  z późniejszymi zmianami )
oraz art.165,art.168  ust.1 i 2 pkt 6, art.  184 , ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o
finansach publicznych  ( Dz. U. z 2005 roku  Nr 249 , poz.2104  z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy stanowi ,  co następuje:

§ 1.

1.W budżecie Gminy na rok 2007  wprowadza się następujące zmiany:
   1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 34.534,00 zł.

w  tym :
   a) środki przekazane przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  tytułem refundacji wydatków
        poniesionych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w 2006 r. 9.534,00 zł .,
   b) wpłata OSP Bratkowice  na  wykonanie  ogrzewania budynku 10.000,00 zł.,
   c) środki z Gminy Miasto Rzeszów zgodnie  z zawartym porozumieniem tytułem zwrotu

koszów dowozu dzieci  do  ZS  w Przybyszówce  15.000,00 zł.

   2) zmniejsza  się dochody budżetowe o kwotę 81.000,00 zł.
w  tym :

    a) dotacja z budżetu państwa na drogę Mrowla –Lipie-(refundacja wydatków
poniesionych w 2006 r. 81.000,00 zł.

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 229.534,00 zł.
      w tym:
      a)  drogi  gminne 9.534,00 zł.,
      b)  wykonania ogrzewania w Domu Strażaka  w Bratkowicach   10.000,00 zł.,
      c)  wydatki szkół 12.544,00  zł.,
      d)  remont budynku szkoły w Świlczy 150.000,00 zł.,
      e) dotacja  dla Gminy Miasto Rzeszów na utrzymanie przedszkola  2.456,00 zł.,
      f)  budowa kanalizacji w Przybyszówce 38.950,00 zł.,
      g)  obiekt sportowy w Przybyszówce  6.050,00 zł.

4) zmniejsza  się wydatki budżetowe o kwotę 81.000,00 zł.
    w tym :
    a) remont dróg gminnych  81.000,00 zł.

   5) Szczegółowe   kwoty    dochodów    i   wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji
       budżetowej  określa załącznik Nr 1 i 2  do niniejszej  uchwały.

§ 2.
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1. Zwiększa  się planowany  deficyt  budżetu o kwotę 150.000,00 zł .
2. Źródłem sfinansowania  zwiększonego deficytu   budżetu   Gminy  w kwocie  150.000,00
   zł.ustala się kredyt bankowy
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia    przychodów   budżetu   Gminy  w   kwocie   150.000,00
    zł.  i   zmniejszenie     rozchodów    z   tytułu   zmiany   spłat   rat   kredytu       w   kwocie
    45.000,00 zł. określa załącznik  Nr 3  do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się roczne limity dla:
a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie

            występującego   w   ciągu  roku    deficytu   budżetu   Gminy  do  kwoty
           700.000,00 zł .

b)  zobowiązań    z   tytułu    kredytów    zaciąganych    na     sfinansowanie
 planowanego deficytu budżetu   Gminy  w kwocie  2.912.538,96  zł.
c)  zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
     1.550.660,00 zł.

§ 4.

1 Dokonuje się  przeniesienia  planu wydatków :
     a)  z  działu 801  „Oświata i wychowanie ” kwota 43.342,87 do  działu  754
          „Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa”    kwota 26.000,00 zł., do

działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwota  1.842,87 zł., oraz   do działu
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota  15.500,00 zł.

2. Szczegółowe  kwoty   przeniesienia   wydatków  określa   załącznik  Nr  4  do  niniejszej
    uchwały .

§ 5.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr VIII/58 /2007
Rady Gminy Świlcza z dnia 20 czerwca 2007 r.

Zestawienie dochodów  w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00

w tym :
75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00

w tym :
0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000,00

600 Transport i łączność 9.534,00
w tym

60016 Drogi publiczne gminne 9.534,00
w tym :

0970 Wpływy z różnych dochodów 9.534,00

801 Oświata i wychowanie 15.000,00
w tym :

80113 Dowożenie uczniów do szkół 15.000,00
w tym :

2310 Dotacje celowe przekazane  gminie  na zadania bieżące  realizowane
na   zadania  bieżące   na  podstawie   porozumień (  umów)   między
jednostkami

15.000,00

Ogółem 34.534,00

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 81.000,00

w tym
60016 Drogi publiczne gminne 81.000,00

w tym :
6339 Dotacje celowe  otrzymane z  budżetu państwa  na realizacje

inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych gmin ( związków
gmin )

81.000,00

Ogółem 81.000,00
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  Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr VIII/58/2007
               Rady Gminy Świlcza z dnia  20 czerwca 2007 r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowe

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3

600 Transport i łączność 9.534,00
w tym :

60016 Drogi publiczne gminne 9.534,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.534,00

754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona
przeciwpożarowa

10.000,00

w tym :
75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie

ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach
10.000,00

801 Oświata i wychowanie 165.000,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowa 162.544,00
w tym :

4300 Zakup usług  pozostałych 12.544,00
6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych –remont szkoły w

Świlczy 150.000,00

80104 Przedszkola 2.456,00
w tym :

2310 Dotacje celowe przekazane  gminie  na zadania bieżące  realizowane
na podstawie  porozumień (umów) między jednostkami  samorządu
terytorialnego

2.456,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 38.950,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38.950,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa kanalizacji w
Przybyszówce

38.950,00
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926 Kultura fizyczna i sport 6.050,00
w tym :

92601 Obiekty sportowe 6.050,00
w tym ;

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.050,00

Ogółem : 229.534,00

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 81.000,00

w tym
60016 Drogi publiczne gminne 81.000,00

w tym :
4270 Zakup usług remontowych

81.000,00
Ogółem 81.000,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr VIII/ 58 /2007
Rady Gminy Świlcza z dnia  20 czerwca  2007  r.

Zestawienie pozycji  przychodów .

Zwiększenia

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota zł
952 Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na  rynku

krajowym remont szkoły w Świlczy 150.000,00
Ogółem: 150.000,00

Zestawienie pozycji  rozchodów .

Zmniejszenia

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota zł
992 Spłaty otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów –

budowa szkoły w Przybyszówce
45.000,00

Ogółem: 45.000,00

   Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr VIII/58/2007
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 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 czerwca 2007

Zestawienie  przeniesienia  planowanych wydatków

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4
801 Oświata i wychowanie 43.342,87

w tym :
80101 Szkoły podstawowe 43.342,87

w tym
4300 Zakup usług pozostałych 1.842,87
4300 Zakup usług pozostałych –rozbiórka  starej

szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej
15.500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych –rozbudowa szkoły  w
Bratkowicach

26.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

26.000,00

w tym :
75412 Ochotnicze straże pożarne 26.000,00

w tym
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych – wykonanie ogrzewania w
Domu Strażaka w Bratkowicach

26.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.842,87
w tym:

85401 Świetlice szkolne 1.842,87
w  tym :

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

124,83

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.414,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266,13
4120 Składki na Fundusz Pracy 37,71

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

15.500,00

w tym:
92195 Pozostała działalność 15.500,00

w  tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych – remont Domu Ludowego
w Błędowej Zgłobieńskiej

15.500,00

Ogółem: 43.342,87 43.342,87
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