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Uchwała   Nr XV/109/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia 16 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 18.693,00  zł.
      w tym:

1) subwencja oświatowa kwota 18.693,00 zł.
  2. Zmniejsza się  dochody budżetowe o kwotę 297.422,00  zł.
      w tym:

1) dotacja z UE na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w
Bratkowicach –Skworca i Blich  kwota 297.422,00zł.

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

§ 2.

1. Zwiększa się  wydatki budżetowe o kwotę 18.693,00  zł.
    w tym:

1) wydatki na oświatę  kwota 8.693,00zł,
2) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Świlczy kwota 10.000,00 zł.

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

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 297.422,00zł.
2. Zwiększa się przychody  tytułu planowanej pożyczki o kwotę 297.422,00 zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie  3.171.520,62zł sfinansowany przychodami
     pochodzącymi  z :

a) zaciągniętych  kredytów w kwocie  804.296,38 zł,
b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze
środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej w kwocie 797.422,00 zł.

c) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na   rachunku bieżącym budżetu
wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwota  1.569.802,24  zł.

4. Ustala się  przychody  budżetu w kwocie  7.077.221,18 zł  z następujących tytułów :
a) zaciągniętych  kredytów w kwocie 4.709.996,94 zł,
b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze
środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej w kwocie 797.422,00 zł.

c) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na   rachunku bieżącym budżetu
wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwotę  1.569.802,24zł.

5. Ustala się  rozchody   budżetu w kwocie  3.905.700,56zł, z następujących tytułów :
a) spłaty otrzymanych  kredytów  i pożyczek w kwocie 2.844.250,00zł,
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b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych
ze środków pochodzących  z budżetu Unii  Europejskiej kwota 1.061.450,56zł.

6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 7.077.221,18 zł, i rozchody  budżetu w łącznej kwocie
3.905.700,56 zł  zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 Ustala się roczne   limity   dla :
1) zobowiązań  z tytułu  kredytów i pożyczek  zaciąganych  na sfinansowanie przejściowego

deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł,
2) zobowiązań  tytułu kredytów  zaciąganych na  sfinansowanie  planowanego deficytu

budżetu w kwocie 804.296,38zł,
3) zobowiązań  z tytułu  spłaty wcześniej  zaciąganych  pożyczek i kredytów  w kwocie

2.844.250,00zł ,
4) zobowiązań z tytułu wcześniej  zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie

działań finansowanych z budżetu Unii  Europejskiej z otrzymanej refundacji środków
pochodzących z budżetu UE w  kwocie 1.061.450,56zł.

5) zobowiązań na wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze środków
pochodzących  z budżetu Unii  Europejskiej –w kwocie 797 422,00 zł. na zadania:

a) „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację  budynku Domu
Strażaka –II etap kwota 500.000,00 zł,

b) „Budowa sieci kanalizacyjnej  w Świlczy-Osiedlu  i w Bratkowicach- Skworca  i Blich” w
2011 roku kwota 297 422,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się przeniesienia  planu wydatków  pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji
budżetowej  zgodnie z  tabelą nr 4 do  niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Tabela Nr 1 do uchwały  Nr XV/ 109/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 16 grudnia2011 r.

Zestawienie  dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
758 Różne rozliczenia 18.693,00

w tym :
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego
18.693,00

w tym :
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 18.693,00

Ogółem 18.693,00

Zmniejszenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 297.422,00

w tym :
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 297.422,00

w tym :

6207

Dotacja celowa w ramach  programów finansowanych  z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa  art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,  lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich na –zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w
Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich ”

297.422,00

Ogółem 297.422,00
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Tabela Nr 2 do uchwały  Nr XV/ 109/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 16 grudnia  2011 r.

Zestawienie  wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia
Dział

Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
801 Oświata i wychowanie 8.693,00

w tym :
80101 Szkoły podstawowe 4.693,00

w tym :
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.693,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

80195 Pozostała działalność 4.000,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.182,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.655,09
4280 Zakup usług zdrowotnych 162,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00
w tym :

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 10.000,00
w tym :

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu  dla samorządowej instytucji kultury 10.000,00
Ogółem : 18.693,00
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                  Tabela Nr 3 do uchwały  Nr XV/109/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia  16 grudnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł )
Ogółem 7.077.221,18

w tym:
950 Wolne środki których mowa  w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.569.802,24
952 Przychody z zaciągniętych  kredytów i  pożyczek  na rynku krajowym 4.709.996,94
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie  zadań

realizowanych  z  udziałem  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii
Europejskiej

797.422,00

ROZCHODY
Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł )

Ogółem 3.905.700,56
w tym:

992 Spłaty  otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów 2.844.250,00
963 Spłata pożyczek  otrzymanych  na finansowanie  zadań

realizowanych   z udziałem  środków pochodzących  z budżetu
Unii Europejskiej

1.061.450,56
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Tabela Nr 4 do uchwały  Nr XV/109/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia  16 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
758 Różne rozliczenia 17.000,00

w tym :
75814 Różne rozliczenia finansowe 17.000,00

w tym :
4480 Podatek od nieruchomości 17.000,00

801 Oświata i wychowanie 30.013,95 73.433,65
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 10.150,29 59.828,35
w tym :

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.578,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.429,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.300,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.121,34
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00
4260 Zakup energii 21.699,48

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 888,99 13.605,30
w tym :

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.005,30
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 888,99

80110 Gimnazja 8.974,67
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.974,67

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45.893,78 2.474,08
w tym :

85401 Świetlice szkolne 45.893,78 2.474,08
w tym :

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.195,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.447,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.045,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.098,23
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.525,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 336,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.379,97
4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 426,73
4260 Zakup energii 1.458,90
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1 2 3 4
4270 Zakup usług remontowych 702,80
4280 Zakup usług zdrowotnych 481,53
4300 Zakup usług pozostałych 1.663,18
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu 29,63
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych

świadczonych  w stacjonarnej  publicznej sieci
telefonicznej

202,35

4410 Podróże służbowe krajowe 267,07
4430 Różne opłaty i składki 590,07
4440 Odpisy na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych 1.015,18
4700 Szkolenia pracowników niebędących  członkami

korpusu  służby cywilnej
501,67

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.100,00
w tym :

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 17.000,00

w tym :
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu  dla samorządowej

instytucji kultury
17.000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.100,00
w tym zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla
kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.100,00

926 Kultura fizyczna 7.100,00
w tym :

92601 Obiekty sportowe 7.100,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
obiekt sportowy w Trzcianie

7.100,00

Ogółem 100.007,73 100.007,73


	801
	Oświata i wychowanie
	8.693,00
	w tym :
	80101
	Szkoły podstawowe
	4.693,00
	80195
	Pozostała działalność
	4.000,00
	4280
	Zakup usług zdrowotnych
	162,00
	758
	Różne rozliczenia
	17.000,00
	w tym :
	75814
	Różne rozliczenia finansowe
	17.000,00
	w tym :
	801
	Oświata i wychowanie
	30.013,95
	73.433,65
	w tym :
	80101
	Szkoły podstawowe
	10.150,29
	59.828,35
	w tym :
	80103
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	888,99
	13.605,30
	w tym :
	80110
	Gimnazja
	8.974,67
	w tym :
	80148
	Stołówki szkolne i przedszkolne
	10.000,00
	w tym :
	854
	Edukacyjna opieka wychowawcza
	45.893,78
	2.474,08
	w tym :
	85401
	Świetlice szkolne
	45.893,78
	2.474,08
	w tym :
	921
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	w tym zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”
	926
	Kultura fizyczna
	7.100,00
	w tym :
	92601
	Obiekty sportowe
	7.100,00
	w tym :

