
Uchwała   Nr XII/110/2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia  31 października 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 wydatki budżetowe o kwotę 450.000.00 zł.
      w tym:
      a)  wydatki  bieżące szkół  450.000,00  zł.,
   2) Szczegółowe   kwoty     wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji
       budżetowej  określa załącznik Nr 1  do niniejszej  uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa  się planowany  deficyt  budżetu o kwotę 450.000 ,00 zł .
2. Źródłem sfinansowania  zwiększonego deficytu   budżetu   Gminy  w kwocie 450.000,00
   zł.ustala się kredyt bankowy
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia    przychodów   budżetu   Gminy  w   kwocie  450.000,00
    zł  określa załącznik  Nr 2 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  3.362.538,96 zł.
c)  zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
     1.550.660,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XII/110/2007
  Rady Gminy Świlcza z dnia  31  października  2007 r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowe

większenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3

801 Oświata i wychowanie 435.637,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 334.923,85
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezliczone do wynagrodzeń 10.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników 176.624,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.734,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.661,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.938,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.072,00
4260 Zakup energii 38.000,00
4270 Zakup usług remontowych 9.113,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.598,00
4300 Zakup usług pozostałych 18.165,00
4440 Odpisy na zakładowy  fundusz  świadczeń socjalnych 5.018,64

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.387,15
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników 6.088,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00
4440 Odpisy na zakładowy  fundusz  świadczeń socjalnych 99,15

80104 Przedszkola 66.086,00
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezliczone do wynagrodzeń 6.600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników 34 385,08
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.235,00
4260 Zakup energii 6.019,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00
4440 Odpisy na zakładowy  fundusz  świadczeń socjalnych 1.646,92

80110 Gimnazja 28.240,00
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezliczone do wynagrodzeń 6.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników 15.240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.363,00
w tym :

85401 Świetlice szkolne 14.363,00
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezliczone do wynagrodzeń 2.300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników 12.063,00

Ogółem 450.000,00



Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr  XII /110/2007
Rady Gminy Świlcza z dnia  31 października   2007  r.

Zestawienie pozycji  przychodów .

Zwiększenia

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

krajowym – wydatki bieżące szkół
450.000,00

Ogółem: 450.000,00
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