
Uchwała   Nr VI/33/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia  30 marca 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 96.738,00 zł.
      w tym:

1) subwencja oświatowa kwota 96.188,00 zł,
2) PZU odszkodowanie za szkody na obiekcie sportowym w Mrowli kwota 550,00 zł.

 2. Subwencję oświatową wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia
11.02.2011 r. nr ST3/4820/2/2011

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

§ 2.

1. Zmniejsza  się  wydatki budżetowe o kwotę 158.702,77zł.
w tym :
1) oczyszczanie miast i wsi  kwota 158.702,77 zł.

2. Zwiększa się  wydatki budżetowe o kwotę 438.337,77 zł.
    w tym:

1) opracowanie projektu na budowę i  modernizację sieci wodociągowej kwota 52.682,00zł,
2) budowa sieci wodociągowej w Rudnej Wielkiej kwota 31.000,00 zł,
3) podatek VAT kwota 25.627,00 zł,
4) projekt na  budowę   przedszkola w Trzcianie kwota 35.820,00 zł,
5) wydatki na oświatę 61.188,00 zł,
6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli kwota 5.000,00 zł,
7) ochrona zdrowia kwota 10.000,00 zł,
8) pomoc materialna dla uczniów kwota 30.000,00 zł,
9) opracowanie projektów  na  oświetlenia dróg kwota 24.208,00zł,

10) dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji   kwota  158.702,77 zł,
- na pokrycie różnicy ceny  ścieków wprowadzanych od urządzeń kanalizacyjnych
dopłata 0,25 zł do 1 m2 ścieków na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 r.(371.415
m2 x  0.25  zł =  kwota  92.853,75  zł),  oraz  dopłata  0,20  zł do  1  m2 wody   na  okres  od  1
kwietnia do 31 grudnia 2011 r. (329.245,08 m2 x 0,20 zł = kwota 65.849,02 zł),

11) wymiana drzwi w Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej kwota 3.560,00 zł,
12) wymiana okna w obiekcie  sportowym w Mrowli kwota 550,00 zł.
3. Szczegółowe   kwoty    wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa

tabela  nr 2 do niniejszej  uchwały.



§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 182.897,00    zł.
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 182.897,00 zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie  987.193,38 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  182.897,00  zł.
4. Ustala się  przychody  budżetu w kwocie  4.892.893,94zł  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  kwota 182.897,00zł.
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 4.892.893,94 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 1.000.000,00 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Tabela Nr 1 do uchwały  Nr VI/33/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 30 marca  2011 r.

Zestawienie  dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
758 Różne rozliczenia 96.188,00

w tym :
75801 Część oświatowa  subwencji  ogólnej  dla jednostek samorządu

terytorialnego 96.188,00

w tym:
2920 Subwencja ogólna z budżetu 96.188,00

926 Kultura fizyczna 550,00
w tym :

92601 Obiekty sportowe 550,00
w tym:

0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00
Ogółem 98.738,00



Tabela Nr 2 do uchwały  Nr VI/33/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 30 marca  2011 r.

Zestawienie  wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158.702,77

w tym :
90003 Oczyszczanie miast i wsi 158.702,77

w tym :
4300 Zakup usług pozostałych 158.702,77

Ogółem 158.702,77

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
400 Wytwarzanie  i zaopatrywanie  w energię elektryczną , gaz i wodę 83.682,00

w tym :
40095 Pozostała działalność 83.682,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83.682,00

budowa sieci wodociągowej w Rudnej Wielkiej 31.000,00
projekty  budowy sieci wodociągowej w Trzcianie i Bratkowicach 35.000,00
projekt modernizacji ujęcia wody w  Woliczce 17.682,00

758 Różne rozliczenia 25.627,00
w tym :

75814 Różne rozliczenia finansowe 25.627,00
w tym :

4530 Podatek od towarów i usług VAT 25.627,00

801 Oświata i wychowanie 102.008,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 66.188,00
w tym :

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 61.188,00

80104 Przedszkola 35.820,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt   na
przedszkole w Trzcianie 35.820,00

851 Ochrona zdrowia 10.000,00
w tym :

85195 Pozostała działalność 10.000,00
w tym :



1 2 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00
w tym :

85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.000,00
w tym :

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182.910,77
w tym :

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 24.208,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie
projektów na oświetlenie dróg 24.208,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnych 158.702,77
w tym :

2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego

158.702,77

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.560,00
w tym :

92195 Pozostała działalność 3.560,00
w tym :

4210 Zakup materiałów i wyposażenia –Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej 3.560,00

926 Kultura fizyczna 550,00
w tym :

92601 Obiekty sportowe 550.00
w tym :

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – obiekt sportowy w Mrowli 550,00
Ogółem : 438.337,77



Tabela Nr 3 do uchwały  Nr VI/33/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 30 marca  2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł )
Ogółem 4.892.893,94

w tym:
950 Wolne środki których mowa  w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 182.897,00
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



Tabela Nr 4 do uchwały  Nr VI /33/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia  30 marca  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
757 Obsługa  długu publicznego 5.000,00 5.000,00

w tym :
75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i

pożyczek  jednostek samorządu terytorialnego
5.000,00 5.000,00

w  tym :
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych , związanych  z obsługą
długu krajowego

5.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.038,00 1.038,00
w tym :

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.038,00
w  tym :

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.038,00

85495 Pozostała działalność 1.038,00
w  tym :

2910 Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  z
naruszeniem procedur  o których mowa w art.184
ustawy, pobranych nienależnie  lub w nadmiernej
wysokości

940,00

4560 Odsetki od dotacji  oraz płatności : wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem o których mowa w art.184
ustawy, pobranych nienależnie  lub w nadmiernej
wysokości

98,00

926 Kultura fizyczna 93.000,00 93.000,00

w tym :
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 93.000,00 93.000,00

w  tym :
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 83.000,00
2360 Dotacje celowe  z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego  udzielone w trybie  art.221 ustawy, na
finansowanie  lub dofinansowanie  zadań zleconych  do
realizacji  organizacjom prowadzącym  działalność
pożytku publicznego

93.000,00

Ogółem 99.038,00 99.038,00
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