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Uchwała   Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia 1 grudnia  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 210.000,00 zł.
      w tym:

1) podatek od nieruchomości osób prawnych  kwota 160.000,00 zł,
2) opłata eksploatacyjna  kwota 50.000,00 zł.

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

§ 2.

1. Zwiększa się  wydatki budżetowe o kwotę 210.000,00 zł.
    w tym:

1) wydatki na drogi   kwota 110.000,00 zł,
2) podatek od nieruchomości   kwota 55.000,00 zł,
3) podatek VAT kwota 5.000,00 zł,
4) odsetki od kredytów kwota 40.000,00 zł.

2. Szczegółowe   kwoty    wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa
tabela  nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia  planu wydatków  pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji
budżetowej  zgodnie z  tabelą nr 3 do  niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Tabela Nr 1 do uchwały  Nr XIV/99/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 1 grudnia2011 r.

Zestawienie  dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od innych

jednostek  nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

210.000,00

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

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

210.000,00

w tym :
0310 Podatek od nieruchomości 160.000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50.000,00

Ogółem 210.000,00
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Tabela Nr 2 do uchwały  Nr XIV/99/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 1 grudnia  2011 r.

Zestawienie  wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
600 Transport i łączność 110.000,00

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 110.000,00

w tym :
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00

757 Obsługa długu publicznego 40.000,00
w tym :

75702 Obsługa papierów  wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00

w tym :
8110 Odsetki od  samorządowych  papierów wartościowych lub

zaciągniętych  przez jednostkę  samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek

40.000,00

758 Różne rozliczenia 60.000,00
w tym :

75814 Różne rozliczenia finansowe 60.000,00
w tym:

4530 Podatek  od towarów i usług (VAT) 5.000,00
4480 Podatek od nieruchomości 55.000,00

Ogółem : 210.000,00
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Tabela Nr 3 do uchwały  Nr XIV/ 99/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia  1 grudnia  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
010 Rolnictwo i łowiectwo 15.069,15 15.069,15

w tym :
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 15.069,15 15.069,15

w tym zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej
Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance ,
Rudnej Wielkiej  i  Trzcianie oraz remont  parkingów w
Bziance i Woliczce”

15.069,15 15.069,15

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki
sołeckie m. Woliczka 15.069,15

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.069,15

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczną , gaz i wodę

5.100,00

w tym :
40002 Dostarczanie wody 5.100,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

budowa wodociągu Świlcza -Kamyszyn
5.100,00

600 Transport i łączność 15.069,15 15.069,15
w tym :

60016 Drogi publiczne gminne 15.069,15 15.069,15
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.069,15
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-

budowa parkingu w Woliczce – środki sołeckie
15.069,15

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 10.000,00

w tym :
75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00

w tym :
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych –OSP Trzciana
10.000,00

801 Oświata i wychowanie 11.000,00 11.000,00
w tym :

80104 Przedszkola 11.000,00
w  tym  :

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

11.000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.000,00
w  tym  :
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1 2 3 4
4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00

852 Pomoc społeczna 7.000,00 7.000,00
w tym :

85203 Ośrodki wsparcia 7.000,00 7.000,00
w tym środki własne

4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – zakup zmywarki do ŚDS w Woliczce 7.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.100,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.100,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
budowa kanalizacji sanitarnej w Świlczy (k. Salacha) 5.100,00

926 Kultura fizyczna 10.000,00
w tym :

92601 Obiekty sportowe 10.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
obiekt sportowy w Trzcianie

10.000,00

Ogółem 63.238,30 63.238,30
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