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 Uchwała   Nr XIII/113/2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia  7 grudnia  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 201.326,00 zł.

w  tym :
      a)  sprzedaż działki w Przybyszówce  o  kwotę 4.501,00 zł.,
      b)  odszkodowanie  za wywłaszczenie działek w Bratkowicach  pod drogę krajową    o
           kwotę  14.758,00  zł.,
      c)  prowizja 5 % za dowody osobiste o  kwotę 4.000,00 zł.,

   d)  podatek rolny o kwotę  100.000,00 zł.,
   e)  podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę  30.000,00 zł.,
   f)  opłata  eksploatacyjna  o  kwotę  15.700,00 zł.,
   g) środki rekompensujące utracone dochody  z PFRON o kwotę   3.056,00 zł.,
   h) subwencja oświatowa o kwotę  8.031,00 zł.,
   i)  środki z Gminy Miasto  Rzeszów  zgodnie z zawartym porozumieniem  tytułem zwrotu
       kosztów dowozu dzieci  do ZS  w Przybyszówce  o kwotę  21.280,00 zł.

Subwencję oświatową wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST-
5-4822-27g/BKU/07 z dnia 21.11.2007 r.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o  kwotę  201.326,00 zł.
      w tym:
      a)  drogi  gminne  o kwotę  116.756,00 zł.,
      b)  remont Domu Strażaka w Bratkowicach o kwotę 6.758,00 zł.,
      c)  remont budynku szkoły   w Świlczy o kwotę  12.000,00 zł.,
      d)  wydatki szkół  o kwotę 33.812,00 zł.,
      e)  dotacja dla Gminnego  Centrum Kultury w Świlczy o kwotę 20.000,00 zł.,
      f)   wykonanie  placu przy Domu Ludowym w Brakowicach   o kwotę  9.000,00 zł.,
      g)  wydatki na sport o kwotę 3.000,00 zł.

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

§ 2.
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Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§  3.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XIII/113 /2007
Rady Gminy Świlcza z dnia   7 grudnia   2007 r.

Zestawienie dochodów  w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
700 Gospodarka mieszkaniowa 19.259,00

w tym :
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.259,00

w tym :
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.501,00
0770 Wpłaty  z tytułu odpłatnego  nabycia praw własności  oraz  prawa

użytkowania   wieczystego  nieruchomości
14.758,00

750 Administracja publiczna 4.000,00
w tym :

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000,00
w tym :

0690 Wpływy z różnych opłat 4.000,00

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych   od innych
jednostek  nie posiadających  osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

148.756,00

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

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

18.756,00

w tym :
0460 Wpływy  z opłaty eksploatacyjnej 15.700,00
2680 Rekompensaty utraconych  dochodów  w podatkach i opłatach

lokalnych
3.056,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od
spadków  i darowizn , podatku od czynności  cywilnoprawnych
oraz  podatków i opłat lokalnych  od osób  fizycznych

130.000,00

w tym :
0320 Podatek rolny 100.000,00
0500 Podatek od  czynności  cywilnoprawnych 30.000,00

758 Różne rozliczenia 8.031,00
w  tym

75801 Część oświatowa subwencji  ogólnej dla  jednostek samorządu
terytorialnego

8.031,00

w tym :
2920 Subwencja ogólna  z budżetu państwa 8.031,00

801 Oświata i wychowanie 21.280,00
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1 2 3
w  tym

80113 Dowożenie uczniów do szkół 21.280,00
w tym :

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

21.280,00

Razem : 201.326,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr  XIII/ 113/2007
  Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia   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 116.756,00

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 116.756,00

w tym :
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00
4210 Zakup  materiałów i wyposażenia 10.000,00
4270 Zakup usług remontowych 76.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 20.756,00

754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 6.758,00
w tym :

75412 Ochotnicze straże pożarne 6.758,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –Dom Strażaka w
Bratkowicach

6.758,00

801 Oświata i wychowanie 45.812,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 24.532,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.031,00
4210 Zakup  materiałów i wyposażenia 4.501,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- remont szkoły w

Świlczy
12.000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 21.280,00
w tym :

4300 Zakup usług pozostałych 21.280,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.000,00
w tym :

92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 20.000,00
w tym :

2480 Dotacja podmiotowa  z budżetu  dla samorządowej  instytucji kultury 20.000,00

92195 Pozostała działalność 9.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie  placu
przy  Domu Ludowym w Bratkowicach

9.000,00
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1 2 3
926 Kultura fizyczna i sport 3.000,00

w tym :
92604 Instytucje kultury fizycznej 3.000,00

w tym :
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.343,00
4260 Zakup energii 657,00

Razem 201.326,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr XIII / 113/2007
 Rady Gminy Świlcza z dnia   7 grudnia  2007 r.

Zestawienie  przeniesienia  planowanych wydatków
Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4
400 Wytwarzanie  i zaopatrywanie  w

energie elektryczną , gaz i wodę
15.000,00

w tym:
40095 Pozostała działalność 15.000,00

w  tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych – wodociąg w Bratkowicach
15.000,00

852 Pomoc społeczna 28.800,00 1.200,00
w tym:

85214 Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na
ubezpieczenia społeczne –środki własne

5.100,00

w  tym:
3110 Świadczenia społeczne 5.100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze –środki własne

12.000,00

w  tym:
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12.000,00

85295 Pozostała działalność- środki własne 11.700,00 1.200,00
w  tym :

3110 Świadczenia społeczne 10.500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

42.600,00

w tym:
92195 Pozostała działalność 42.600,00

w  tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych –wykonanie placu przy
Domu Ludowym  w Bratkowicach

15.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych – remont Domu Ludowego
w  Woliczce

27.600,00

900 Gospodarka komunalna  i ochrona
środowiska

2.400,00 2.400,00

w tym :
90013 Schroniska dla zwierząt 2.400,00 2.400,00

w tym
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00

Razem : 46.200,00 46.200,00
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