
 Uchwała   Nr VIII/59/2007
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 847.325,00 zł.

w  tym :
    a)  podatek od nieruchomości 320.354,00 zł .,
    b)  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 526.971,00 zł.,

   2) zmniejsza  się dochody budżetowe o kwotę  467.325,00 zł.
w  tym :

    a)  część wyrównawcza subwencji ogólnej 467.325,00 zł.

 3) zmianę    subwencji   oraz   udział   w   podatku   dochodowym   od   osób    fizycznych
      wprowadza   się  na  podstawie  pisma Ministra Finansów  Nr ST3-4820-8a/2007/812 z
      dnia 24 kwietnia 2007 roku.

 4)  zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 380.000,00 zł.
w tym :

      a)   utrzymanie dróg  gminnych  100.000,00 zł.,
      b) „Likwidacja  przyczyn  i skutków  osuwiska  w ciągu drogi gminnej nr 36804
            Trzciana Cegielnia „- 260.000,00 zł.,
      c)  wydatki na kulturę fizyczną 20.000,00 zł

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

§ 2.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr VIII/ 59 /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
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od

innych jednostek  nieposiadających  osobowości prawnej
oraz wydatki  z ich poborem

847.325,00

w tym :
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego  , podatku od

czynności  cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych  od
osób prawnych  i innych jednostek  organizacyjnych

320.354,00

w tym :
0310 Podatek od nieruchomości 320.354,00

75621 Udział gmin  w podatkach stanianych  dochód budżetu państwa 526.971,00
w tym :

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 526.971,00

Ogółem 847.325,00

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
758 Różne rozliczenia 467.325,00

w tym :
75807 Część wyrównawcza  subwencji ogólnej dla gmin 467.325,00

w tym :
2920 Subwencja ogona z budżetu państwa 467.325,00



Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr VIII/59/2007
Rady Gminy Świlcza z dnia 20 czerwca 2007 r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 360.000,00

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 100.000,00

w tym :
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00
4270 Zakup usług remontowych 60.000,00
4300 Zakup usług  pozostałych 20.000,00

60078 Usuwanie skutków  klęsk  żywiołowych 260.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie „Likwidacja
przyczyn  i skutków osuwiska  w ciągu drogi gminnej  nr 36804
Trzciana –Cegielnia „

260.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 20.000,00
w tym :

92604 Instytucje  kultura fizycznej 20.000,00
w tym :

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.900,00
4120 Składki na  Fundusz Pracy 100,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 18.000,00

Ogółem : 380.000,00
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