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Uchwała   Nr XIX/174/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia 4 lipca  2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2008

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 2008  wprowadza się następujące zmiany:
   1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 129.224,00 ,00 zł.
       w tym :
      a)   wpłata nadwyżki  środków obrotowych  przez ZWK    kwota 8.592,00 zł.,
      b)  wpłata darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego kwota 8.000,00
          zł.,
      c)  środki przekazane przez OSP w Świlczy na zakup agregatu kwota 6.000,00 zł.,

   d)  środki rekompensujące utracone dochody  z PFRON  kwota   106,632,00 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  859.261,00 zł.
      w tym:
      a) modernizacja  ujęcia wody i obiektów sieci - kwota 15.860,00 zł.,
      b)  remont dróg gminnych kwota 107.196,00 zł.,
      c) zakup działki w Dąbrowie  kwota 250.000,00 zł.,
      d) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego kwota 8.000,00 zł.,
      e)   zakup agregatu dla OSP w Świlczy kwota 6.000,00 zł.,
      f)  dotacja  dla Gminy Miasto Rzeszów na utrzymanie przedszkola  2.205,00 zł.,
      g) przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli  320.000,00 zł.,
      h)  remont szkoły w Rudnej Wielkiej kwota 130.000,00 zł.,
      i) rozbudowa oczyszczalni ścieków  kwota 20.000,00  zł.

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

§ 2.

1. Zwiększa  się planowany  deficyt  budżetu o kwotę 730.037,00 zł .
2. Źródłem sfinansowania  zwiększonego deficytu  budżetu   Gminy  w kwocie 730.037,00 zł.
    zł ustala się:
   a) kredyt bankowy w kwocie 700.000,00 zł.,



2

   b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu
Gminy  wynikająca z rozliczeń kredytów  i  pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
30.037,00 zł.

3. Szczegółowe kwoty zwiększenia    przychodów   budżetu   Gminy  w   kwocie  730.037,00
    zł.  określa załącznik  Nr 3 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  4.130.543,96 zł.
c)  zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
     1.070.000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XIX/ 174 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  4 lipca 2008r.

Zestawienie dochodów   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energie elektryczna , gaz i

wodę
8.592,00

w tym :
40002 Dostarczanie wody 8.592,00

w tym :
2370 Wpływy  do budżetu  nadwyżki środków  obrotowych  zakładu

budżetowego
8.592,00

710 Działalność usługowa 8.000,00
w tym :

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8.000,00
w tym :

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000,00
w tym :

75412 Ochotnicze straże pożarne 6.000,00
w tym :

0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00

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

106.632,00

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

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

106.632,00

w tym :
2680 Rekompensaty utraconych dochodów  w podatkach i opłatach

lokalnych
106.632,00

Razem 129.224,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XIX/ 174 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  4 lipca  2008r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energie elektryczna , gaz i

wodę
15.860,00

w tym :
40095 Pozostała działalność 15.860,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja

ujęcia wody i obiektów sieci
15.860,00

600 Transport i łączność 107.196,00
w tym :

60016 Drogi publiczne gminne 107.196,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00
4270 Zakup usług remontowych 12.196,00
4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00

700 Gospodarka  mieszkaniowa 250.000,00
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250.000,00
w tym :

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup
działki w Dąbrowie

250.000,00

710 Działalność usługowa 8.000,00
w tym :

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8.000,00
w tym :

4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000,00
w tym :

75412 Ochotnicze straże pożarne 6.000,00
w tym :

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup
agregatu dla OSP Świlcza

6.000,00

801 Oświata i wychowanie 452.205,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 450.000,00
w tym :
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1 2 3
4270 Zakup usług remontowych –Szkoła w Rudnej Wielkiej 130.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa Szkoły

Podstawowej w Mrowli
320.000,00

80104 Przedszkola 2.205,00
w tym :

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

2.205,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa
oczyszczalni ścieków

20.000,00

Razem 859.261,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr  XIX / 174/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  4 lipca  2008  r.

Zestawienie pozycji  przychodów

Zwiększenia

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota zł
955 Przychody  z innych  rozliczeń  krajowych ( wolne środki

pieniężne ) 30.037,00.

952 Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na  rynku
krajowym
 w tym na zadania :

700.000,00

Zakup działki w Dąbrowie 250.000,00
Szkoła w Rudnej Wielkiej -remont 130.000,00
Przebudowa  Szkoły Podstawowej w Mrowli 320.000,00
Ogółem: 730.037,00
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Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr XIX/ 174/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  4  lipca 2008r.

Zestawienie  przeniesienia planowanych wydatków

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4
600 Transport i łączność 50.000,00

w tym
60016 Drogi publiczne gminne 50.000,00

w tym :
4270 Zakup usług  remontowych- chodnik w

Bratkowicach
50.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

20.000,00

w tym
75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00

w tym :
4270 Zakup usług  remontowych- OSP w Rudnej

Wielkiej
20.000,00

801 Oświata i wychowanie 10.047,92 20.000,00
w tym:

80101 Szkoły podstawowe 10.047,92
w  tym:

4270 Zakup usług remontowych- Szkoła w Rudnej
Wielkiej

20.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10.047,92

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.047,92
w tym:

85401 Świetlice szkolne 10.047,92
w tym :

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 705,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.822,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.311,85
4120 Składki na Fundusz Pracy 208,70

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

50.000,00

w tym
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– kanalizacja w Bratkowicach
50.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 1.500,00 1.500,00
w tym

92601 Obiekty sportowe 1.500,00 1.500,00
w tym obiekt sportowy w Dąbrowie

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00

Razem 81.547,92 81.547,92



8


	Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .
	Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .
	Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .
	Zwiększenia
	Zwiększenia




