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Uchwała   Nr XVIII/169/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia 20  maja 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 41.383,00 zł.
       w tym :
      a)  środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy  tytułem refundacji wydatków
      poniesionych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w  2007 r.   kwota
      25.742,00  zł.,
 b) zwroty z lat ubiegłych  kwota 5.641,00 zł.,
 c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  i odsetki od świadczeń  kwota
          10.000,00 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 216.191,50 zł.
      w tym:
      a)   wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 31.383,00  zł.,
      b) zwroty  nienależnie pobranych świadczeń i odsetek do Podkarpackie Urzędu

Wojewódzkiego   kwota  10.000,00 zł.,
      c)    przebudowa drogi gminnej Trzciana –Dąbrowa  Nr 108756  kwota 174.808,50 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 174.808,50  zł .
2. Źródłem sfinansowania  zwiększonego deficytu   budżetu   Gminy  w kwocie 174.808,50
    zł. ustala się kredyt bankowy .
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia    przychodów   budżetu   Gminy  w   kwocie  174.808,50
    zł  określa załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się roczne limity dla:
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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  3.430.543,96 zł.
c)  zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
     1.070.000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany limitu wydatków  na  Wieloletni  Program Inwestycyjny   Gminy
Świlcza  poprzez  :

 1) W poz.1  „Ochrona GZWP-425 poprzez  rozbudowę  oczyszczalni  ścieków w Świlczy”
 zwiększa się zakres rzeczowy poprzez wprowadzenie do realizacji budowy  sieci
 kanalizacyjnej w Świlczy –Osiedle- i pkt. 1 przyjmuje brzmienie : „Ochrona GZWP-
 425 poprzez  rozbudowę  oczyszczalni  ścieków w Świlczy i budowę  sieci
 kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle”,  a tym samym  zwiększają się wydatki z kwoty
 4.732.691,96 zł do kwoty 8.308.877,76 zł. do realizacji w latach 2008-2010.
 Zwiększenie  obejmuje wartość  rozbudowy oczyszczalni  ścieków po przetargu
 która zwiększyła się  do kwoty 4.877.134,67 zł.   i   budowę sieci  kanalizacyjnej
 w Świlczy –Osiedle o  wartości kosztorysowej 3.276.744,90 zł. obejmującą budowę
 sieci  kanalizacyjnej o długości 7 709 mb  i  przykanaliki o długości 588 mb oraz
 koszty nadzoru  inwestorskiego, promocji i opracowania studium
 wykonalności dla  rozbudowy oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowy sieci
 kanalizacyjnej o łącznej  wartości 154.998,19 zł. Wydatki planowane na zadanie
 w latach : 2008 kwota 500.000,00zł., 2009 r. kwota  4.500.000,00zł. , 2010 r.
 kwota  3.308.877,76 zł.

 2)  Zadanie  „Przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn-Mrowla –Otoka dł. 2,7 km
 przyjmuje brzmienie : „Przebudowa drogi gminnej Nr 108761 i Nr 108760 Świlcza-
 Mrowla w km 0 + 000 -  2 + 744.
3) Wprowadza się  nowe zadanie : „Przebudowa drogi gminnej  Nr  108756 Trzciana –
  Dąbrowa wartość kosztorysowa 174.808,50  realizacja w 2008 r. Zakres rzeczowy
  obejmuje przebudowę drogi na odcinku 479,50 mb.

     4)   Ustala  się  jednolite  brzmienie   limitu    wydatków   na     wieloletni   program
inwestycyjny    Gminy    Świlcza  na    lata 2008- 2010 pn. „Poprawa     warunków
socjalno  –bytowych    mieszkańców   Gminy  Świlcza”  według   zadań
wyszczególnionych  w załączniku 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 XVIII/ 169 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  20 maja 2008r.

Zestawienie dochodów   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
750 Administracja publiczna 31.383,00

w tym :
75023 Urzędu gmin (  ( miast i miast na prawach powiatu) 31.383,00

w tym :
0970 Wpływy z różnych  dochodów 31.383,00

852 Pomoc społeczna 10.000,00
w tym :

85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia
społecznego

10.000,00

w tym :
0900 Odsetki od  dotacji wykorzystanych  niezgodnie  z przeznaczeniem

lub pobranych  w nadmiernej wysokości
2.000,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów 8.000,00
Razem 41.383,00



4

Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XVIII/ 169/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  20 maja 2008r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 174.808,50

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 174.808,50

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –„Przebudowa drogi

gminnej  Nr 108756 Trzciana -Dąbrowa
174.808,50

750 Administracja publiczna 31.383,00
w tym :

75023 Urzędu gmin (  ( miast i miast na prawach powiatu) 31.383,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.383,00

852 Pomoc społeczna 10.000,00
w tym :

85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia
społecznego

10.000,00

w tym :
2910 Zwrot  dotacji wykorzystanych  niezgodnie  z przeznaczeniem lub

pobranych  w nadmiernej wysokości
8.000,00

4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych  niezgodnie  z przeznaczeniem
lub pobranych  w nadmiernej wysokości

2.000,00

Razem 216.191,50
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Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr  XVIII / 169 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  20 maja     2008  r.

Zestawienie pozycji  przychodów .

Zwiększenia

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

krajowym
 tym :

174.808,50

Przebudowa drogi gminnej  Nr 108756Trzciana -Dąbrowa 174.808,50
Ogółem: 174.808,50
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                                                                   Załącznik Nr 4
   do uchwały Nr XVIII/169/08
   Rady Gminy  Świlcza

                dnia 20 maja 2008 r.

WYKAZ  LIMITÓW  WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM  INWESTYCYJNY
GMINY  ŚWILCZA
na lata 2008 – 2010

pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”

Cel Zadania

Jednostka
organizacyjna

realizująca
zadanie

Okres
realizacji

programu

Łączne nakłady
finansowe na

program

Okres
realizacji

poszczególnych
zadań objętych

programem

Łączne nakłady na zadania objęte
programem przewidziane do

dofinansowania
w tym wg  źródeł

Wydatki planowane na realizację
programu w poszczególnych latach

20008. 2009r. 2010r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poprawa stanu
środowiska w
gminie
w zakresie
gospodarki
wodno-ściekowej

1.Ochrona GZWP-425
poprzez rozbudowę
oczyszczalni ścieków
w Świlczy i budowę
sieci kanalizacyjnej w
Świlczy – Osiedle

Gmina
Świlcza 2008-2010 8 308 877,76 zł. 2008-2010 Razem

w tym:
dochody własne

8 308 877,76 zł.

8 308 877,76 zł.

500.000,00 zł.

500.000,00 zł.

4 500 000,00 zł.

4 500.000,00 zł.

3 308 877,76 zł.

3 308 877,76 zł.

2. Poprawa jakości
wody pitnej
poprzez wykonanie
modernizacji sieci
wodociągowej  na
terenie Gminy
Świlcza

Gmina
Świlcza 2008-2012 7.980.000,00 zł 2008-2010

razem
w tym:
dochody własne

5.050.000,00 zł.

5.050.000,00 zł.

400.000,00 zł.

400.000,00 zł.

2.000.000,00 zł.

2.000.000,00 zł.

2.650.000,00 zł.

2.650.000,00 zł
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oświata
i wychowanie

1. Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Mrowli poprzez
budowę sali
gimnastycznej
z zapleczem

Gmina
Świlcza

2006-2009
 1`517`003,11 zł. 2007-2009

razem
w tym:
dochody własne

795.712,1 1zł

795.712,1 1zł

550`000,00zł.

550`000,00zl.

245`712,11zł.

245`712,11zł.

0

0

2. Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Bziance.

Gmina
Świlcza

2006-2009 1`600`509,11 zł. 2007-2009 razem
w tym:
dochody własne

893.176,81zł

893.176,81zł.

585`462,00zl.

585`462,00zl.

307`714,81zł.

307`714,81zł.

0

0

1. Poprawa
warunków
nauczania
w Zespole Szkół
w Dąbrowie

Gmina
Świlcza

2007-2008 310`000,00zł. 2007-2008 razem
w tym:
dochody własne

160`000,00zl.

160`000,00zl.

160`000,00zł.

160`000,00zł.

0,00zł.

0,00zł.

0,00zł.

0,00zł

Poprawa bazy
rekreacyjno-
wypoczynkowej

  Budowa ośrodka
sportu  i

    rekreacji  w
Trzcianie

 I etap obejmuje
opracowanie
projektu ,uzbrojenie
terenu , budowa
boiska sportowego

Gmina
Świlcza

2008-2010 1.000.000,00 zł. 2008-2010 razem
w tym:
dochody własne

1.000.000,00zł.

1.000.000,00zł

358`000,00zł.

358`000,00zl.

200.000,00 zł.

200.000,00zł.

432.000,00 zł.

432.000,00 zł.

Poprawa bazy
sportowej

1. Modernizacja
stadionu sportowego
w Bratkowicach,
jako element
strategii rozwoju
Gminy Swilcza

Gmina
Świlcza

2006-2011 2.000.832,61 2008-2010 razem
w tym:
dochody własne

1.111..595,00zł.

1.111.595,00 zł.

311 .595,00zł.

311.595,00zl.

400.000,00zł.

400.000,00zl.

400.000,00zł.

400.000,00zl.

Transport i
łączność –drogi

Poprawa lokalnej
sieci
komunikacyjnej

1. Przebudowa drogi
gminnej Nr 108761 i
Nr  108760
Świlcza-Mrowla w
km-0+000 -  2+744

Gmina
Świlcza

2008-2010 2.240.000,00 zł. 2008.2010 razem
w tym :
dochody własne

2.240.000,00 zł.

2.240.000,00 zł.

120.000,00 zł.

120.000,00 zł.

1.500.000,00 zł.

1.500.000,00 zł.

620.000,00zł

620.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi
gminnej Nr 108756
Trzciana - Dąbrowa

Gmina
Świlcza

2008 174 808,50zł. 2008 razem
w tym :
dochody własne

174 808,50 zł.

174 808,50 zł.

174 808,50 zł.

174 808,50 zł.

0,00 zł.

0,00 zł.

0,00zł

0,00 zł.
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