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Uchwała   Nr XXII/210/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia 10 października  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 767.519,69 zł.
       w tym :

a) sprzedaż budynku w Trzcianie  kwota  84.235,00  zł.,
b) sprzedaż  mienia w Bziance  kwota 385.651,69 zł.,

      c)  opłata za wieczyste użytkowanie   kwota 60.472,00  zł.,
      d)  wpływy z tytułu  nabycia prawa własności  kwota 4.480,00 zł.,
      e)  dotacja na drogi rolnicze z Podkarpackiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
           w Rzeszowie  kwota 34.000,00 zł.,

   f)  podatek od spadków i darowizn  kwota 20.000,00 zł.,
   g)  opłata skarbowa kwota 5.000,00 zł.,
   h)  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 100.000,00 zł.,
   i)  opłata stała w przedszkolach kwota 21.972,00 zł.,
   j)  opłata stała w szkołach kwota 18.800,00 zł.,
   k) zwroty środków z  wydatków niewygasających kwota 19.727,00 zł.,
   l)  wpłata  darowizny na kanalizację wsi Bratkowice  kwota 6.932,00 zł.,
   ł)  odszkodowanie  za szkody  w Przedszkolu w Trzcianie  kwota 6.250,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 430.295,80  zł.
    w tym :

a) budowa wodociągu Bratkowice Blich kwota 45.000,00 zł.,
b) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance  kwota 309.462,00 zł.,
c) rozbudowa Szkoły Podstawowej j  w Mrowli o sale gimnastyczną wraz  z zapleczem

kwota 42.700,00 zł.,
d)  przebudowa   Szkoły Podstawowej w Mrowli   kwota 3.133,80 zł.,
e)  kanalizacja Trzciana –Dyndy kwota 30.000,00 zł.

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.186.319,69 zł.
      w tym:

a) opracowanie dokumentacji  technicznej  na modernizacje ujęć wody na terenie gminy
8.052,00 zł.,

      b)   wydatki na remont drogi w Trzcianie – wykonanie chodników kwota 80.000,00 zł.,
      c)   remont drogi w Świlczy – wykonie kanalizacji pod chodnik kwota 45.000,00 zł.,
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      d)  wydatki na remont dróg  rolniczych  kwota 69.654,00 zł.,
      e)  wydatki na utrzymanie i  remont dróg gminnych kwota 94.712,00 zł.,
      f)  wydatki związane ze sprzedażą  mienia w Trzcianie (wycena ,ogłoszenia  w prasie
           kwota 4.235,00 zł.,
     g)   wydatki związane ze sprzedażą  mienia w Bziance (wycena ,ogłoszenia w prasie
           kwota 2.037,00 zł.,
     h)   podatek VAT  ( sprzedaż  mienia w Bziance ) kwota  28.651,69 zł.,
     i)   remont Domu Strażaka w Bziance kwota 34.963,00 zł.,
     j)   rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance  kwota 320.000,00 zł.,
     k)   wydatki  placówek oświatowych  kwota 465.823,00 zł.,
     l)   dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów  na utrzymanie przedszkola kwota 1.260,00 zł.,
     ł)   budowa kanalizacji w Bratkowicach  kwota 6.932,00 zł.,
     m)  dotacja dla Gminnego Centrum Kultury kwota 20.000,00 zł.,
     n)   wydatki na sport kwota 5.000,00 zł.

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

§ 2.

1. Zmniejsza   się planowany  deficyt  budżetu o kwotę 11.495,80 zł .
2. Zwiększa się  przychody  budżetu Gminy  w kwocie 418.800,00 zł . z tytułu planowanego
     kredytu na :
    a) wydatki bieżące placówek oświatowych kwota 418.800,00 zł.
3. Zmniejsza się  przychody  budżetu Gminy  w kwocie 430.295,80 zł. z tytułu planowanego
    kredytu .
   w tym zmniejszenia planowanego kredytu na zadaniach :
    a) budowa wodociągu Bratkowice Blich kwota 45.000,00 zł.,
    b) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance  kwota 309.462,00 zł.,
    c) rozbudowa Szkoły Podstawowej j w Mrowli o sale gimnastyczną wraz  z zapleczem
        kwota 42.700,00 zł.,
    d) przebudowa   Szkoły Podstawowej w Mrowli   kwota 3.133,80 zł.,

e)  kanalizacja Trzciana –Dyndy kwota 30.000,00 zł.
4  Szczegółowe kwoty zwiększenia  i zmniejszenia    przychodów  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  4.119.048,16 zł.
c)  zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
     1.070.000,00 zł.

§  4.

1) Zwiększa się plan dochodów własnych i  wydatków  nimi sfinansowanych  w kwotach :
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     a) dochody 20.000,00 zł.,
     b) wydatki 20.000,00 zł.
2) Szczegółowe kwoty  dochodów i wydatków nimi sfinansowanych  określa załącznik  Nr  4
    do niniejszej uchwały.

 §  5.

1) Zwiększa się plan  przychodów  i  wydatków   zakładu budżetowego  w kwotach :
     a) przychody 217.383,76  zł.,
     b) wydatki 217.383,76 zł.
2) Szczegółowe   kwoty   przychodów   i  wydatków  określa   załącznik   Nr  5 do  niniejszej
    uchwały.

§  6.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§  7.

Dokonuje się zmiany  limitów wydatków w  Wieloletnim  Programie Inwestycyjnym Gminy
Świlcza na lata 2008-2010  poprzez  :

1) Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa Szkoły  Podstawowej w Mrowli
poprzez  budowę sali  gimnastycznej z zapleczem” na „Rozbudowa i modernizacja
Szkoły Podstawowej w Mrowli”.
Zadanie to obejmuje  zarówno „Rozbudowę Szkoły  Podstawowej w Mrowli poprzez
budowę sali  gimnastycznej z zapleczem” oraz „Przebudowę  Szkoły Podstawowej
w Mrowli”. Łączna wartość zadania  wynosi kwotę  2.338.821,81zł. Planowane
wydatki  w 2008 r. kwota 824.166,20 zł , w 2009 r. kwota 448.000,00 i w 2010 r.
kwota 420.000,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania  obejmujący   „Rozbudowę  Szkoły Podstawowej w Mrowli
poprzez  budowę sali  gimnastycznej z zapleczem” - poszerza się o „Przebudowę
Szkoły Podstawowej w Mrowli”  polegającej  na zmianie  dachu, termomodernizacji
budynku , adaptacji pomieszczeń , łącznika  sali gimnastycznej z budynkiem szkoły
i zagospodarowanie  terenu wokół szkoły .

2)  Zmniejsza się limit wydatków  na zadaniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Bziance   o kwotę 263.747,98 zł. wynikająca  z różnicy  wartości zadania pomiędzy
kosztorysem  inwestorskim , a wartością zadania  po przetargu , która wynosi  kwotę
1.336.761,13 zł. W 2008 r. zwiększa się  planowany limit wydatków o kwotę
10.538,00 zł z tytułu zwiększenia  zakresu robót  o wykonanie  posadzek i  wynosi
kwotę 596.000,00 zł.
Planowany limit wydatków w 2009 r. zmniejsza się  do kwoty 120.000,00 zł.
wynikający ze zmniejszenia  wartości zadania  po przetargu.

3) 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 7
do niniejszej uchwały

§ 8 .
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Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań  na finansowanie wydatków na
wieloletni  program inwestycyjny:
      1)  Na zadanie „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli” kwota

868.000,00  zł.
      2)  Na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance kwota 120.000,00 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XXII/210/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  10 października   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 elektryczną , gaz i

wodę
8.052,00

w tym :
40095 Pozostała działalność 8.052,00

w tym :
0970 Wpływy z różnych dochodów-zwrot z wydatków niewygasających

(opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji –poprawa jakości
wody pitnej)

8.052,00

600 Transport i łączność 34.000,00
w tym :

60016 Drogi publiczne gminne 34.000,00
w tym :

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej  między jednostkami
samorządu  terytorialnego  na dofinansowanie własnych zadań bieżących

34.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 534.838,69
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 534.838,69
w tym :

0470 Wpływy z opłaty za zarząd , użytkowanie  i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

60.472,00

0770 Wpływy z tytułu  odpłatnego nabycia  prawa własności  oraz prawa
użytkowana  wieczystego nieruchomości

4.480,00

0870 Wpływy  ze sprzedaży składników majątkowych 469.886,69
w tym :
sprzedaż budynku  w Trzcianie 84.235,00
sprzedaż działek w Bziance 385.651,69

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

125.000,00

w tym :
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności  cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych

20.000,00

w tym :
0360 Podatek  od spadków i darowizn 20.000,00

75618 Wpływy z innych opłat  stanowiących dochody  jednostek samorządu
terytorialnego  na podstawie ustaw

5.000,00

w tym :
0410 Wpływy z opłaty  skarbowej 5.000,00
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1 2 3
75621 Udział gmin w podatkach  stanowiących dochód budżetu państwa 100.000,00

w tym :
0010 Podatek dochodowy od osób  fizycznych 100.000,00

801 Oświata i wychowanie 47.022,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 18.800,00
w tym :

0690 Wpływy  z różnych opłat 18.800,00
w tym :
SP w Mrowli 11.000,00
ZS w Rudnej Wielkiej 7.800,00

80104 Przedszkola 28.222,00
w tym :

0690 Wpływy  z różnych opłat 21.972,00
w tym:
Przedszkole w Dąbrowie 8.480,00
Przedszkole w  Trzcianie 13.492,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6.250,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.607,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.607,00
w tym :

0970 Wpływy z różnych dochodów-zwrot z wydatków niewygasających
kanalizacja w Przybyszówce

11.675,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- kanalizacja w
Bratkowicach

6.932,00

Ogółem 767.519,69
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Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XXII/210 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  10 października   2008r.

Zestawienie wydatków    w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

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

wodę
45.000,00

w tym :
40095 Pozostała działalność 45.000,00

w tym :
6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa wodociągu w

Bratkowicach-Blich
45.000,00

801 Oświata i wychowanie 355.295,80
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 45.833,80
w tym :

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych –rozbudowa SP w Mrowli 42.700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –przebudowa SP w Mrowli 3.133,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –rozbudowa Szkoły

Podstawowej w Bziance
309.462,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kanalizacja w Trzcianie –
Dyndy

30.000,00

Ogółem 430.295,80

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

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

wodę
8.052,00

w tym :
40095 Pozostała działalność 8.052,00

w tym :
6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych –opracowanie dokumentacji

technicznej dla inwestycji poprawa jakości wody pitnej
8.052,00
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1 2 3
600 Transport i łączność 289.366,00

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 289.366,00

w tym :
4210 Zakup materiałów i wyposażenia –chodnik w Trzcianie 80.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia –chodnik w  Świlczy 45.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.712,00
4270 Zakup usług remontowych –drogi rolnicze 69.654,00
4270 Zakup usług remontowych 50.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 6.272,00
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.272,00
w tym :

4300 Zakup usług pozostałych 6.272,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 34.963,00
w tym :

75412 Ochotnicze straże pożarne 34.963,00
w tym :

4270 Zakup usług remontowych –Dom Strażaka w Bziance 34.963,00

758 Różne rozliczenia 28.651,69
w tym :

75814 Różne rozliczenia finansowe 28.651,69
w tym :

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 28.651,69

801 Oświata i wychowanie 769.950,16
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 490.284,02
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 11.242,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.140,44
4120 Składki na Fundusz Pracy 9.155,09
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.886,84
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.710,13
4270 Zakup usług remontowych 12.327,01
4280 Zakup usług zdrowotnych 4.284,00
4300 Zakup usług pozostałych 65.801,25
4350 Zakup usług  dostępu do sieci  Internet 737,00
4370 Opłaty  z tytułu usług  telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej 2.510,53
4410 Podróże służbowe krajowe 880,00
4430 Różne opłaty i składki 1.593,00
4440 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.899,38
4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 567,02
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –rozbudowa Szkoły

Podstawowej w Bziance 320.000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42.501,82
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 3.178,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.206,12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.579,52



9

1 2 3
4120 Składki na Fundusz Pracy 908,35
4440 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 629,62

80104 Przedszkola 175.454,02
w tym :

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

1.260,00

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 3.934,72
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.795,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.863,20
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.652,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.203,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.310,15
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.349,33
4260 Zakup energii 8.592,39
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 23.768,00
4370 Opłaty  z tytułu usług  telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej 32,13
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
4440 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.892,81

80110 Gimnazja 37.796,87
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 420,17
4120 Składki na Fundusz Pracy 422,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.120,00
4260 Zakup energii 25.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.545,80
4370 Opłaty  z tytułu usług  telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej 382,00
4440 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.906,40

80113 Dowożenie uczniów do szkół 8.079,03
w tym :

4300 Zakup usług pozostałych 8.079,03

80148 Stołówki szkolne 11.176,86
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.277,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 786,63
4120 Składki na Fundusz Pracy 210,02
4440 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 502,39

80195 Pozostała działalność 4.657,54
w tym :

4440 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.657,54

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17.132,84
w tym :

85401 Świetlice szkolne 17.132,84
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 1.323,15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.939,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.736,33
4120 Składki na Fundusz Pracy 303,26
4440 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 831,10
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1 2 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.932,00

w tym :
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.932,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych – kanalizacja w

Bratkowicach
6.932,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00
w tym :

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 20.000,00
w tym :

2480 Dotacja  podmiotowa  z budżetu  dla samorządowej instytucji kultury 20.000,00

926 Kultura fizyczna o i sport 5.000,00
w tym :

92604 Instytucje kultury fizycznej 5.000,00
w tym :

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00
4260 Zakup energii 1.000,00

Ogółem 1.186.319,69
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Załącznik Nr  3   do uchwały  Nr XXII/210/08
                                           Rady Gminy Świlcza z dnia  10   października 2008 r.

Zestawienie pozycji  przychodów

Zwiększenia

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

krajowym
 w tym na zadania :

418.800,00

Wydatki  bieżące  placówek oświatowych 418.800,00
Ogółem: 418.800,00

Zmniejszenia

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

krajowym
 w tym na zadania :

430.295,80

Budowa  wodociągu w Bratkowicach-Blich 45.000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance 309.462,00
Rozbudowa Szkoły  Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną
wraz  z zapleczem

42.700,00

Przebudowa  Szkoły Podstawowej w Mrowli 3.133,80
Budowa kanalizacji w Trzcianie –Dyndy 30.000,00
Ogółem: 430.295,80
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Załącznik Nr  4  do uchwały  Nr XXII/210/08
                                           Rady Gminy Świlcza z dnia 10  października 2008 r.

Zestawienie    dochodów   własnych i  wydatków  nimi  sfinansowanych

Zwiększenia

Lp Nazwa jednostki budżetowej Plan dochodów Plan wydatków
1 Szkoła Podstawowa w Mrowli 10.000,00 10.000,00
2 Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 10.000,00 10.000,00

Razem 20.000,00 20.000,00

Załącznik Nr  5  do uchwały  Nr XXII/210/08
                                          Rady Gminy Świlcza z dnia  10  października   2008 r.

Zestawienie   przychodów i wydatków zakładu budżetowego -  Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Zwiększenia

1.Przychody  o kwotę  217.383,87 zł.
2.Wydatki o kwotę 217.383,87 zł.
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Załącznik Nr  6  do uchwały  Nr XXII/210/08
                                          Rady Gminy Świlcza z dnia 10  października   2008 r.

Zestawienie  przeniesienia planowanych wydatków

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4
801 Oświata i wychowanie 824.166,20 824.166,20

 w  tym:
80101 Szkoły podstawowe 824.166,20 824.166,20

w tym;
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

–„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli
o sale gimnastyczna wraz z zapleczem”

507.300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
–„Przebudowa Szkoły Podstawowej w
Mrowli”

316.866,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
–„Rozbudowa i modernizacja Szkoły
Podstawowej w Mrowli”

824.166,20

Ogółem 824.166,20 824.166,20
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                                                           Załącznik Nr 7
   do uchwały Nr XXII/210/08
   Rady Gminy  Świlcza

                             dnia  10  października   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. „Kompleksowe
uzbrojenie i
przygotowanie
terenów
inwestycyjnych
Gminy  Świlcza
poprzez rozbudowę
oczyszczalni
ścieków  w Świlczy
i budowę  sieci
kanalizacyjnej w
Świlczy

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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Oświata
i wychowanie

1. Rozbudowa i
modernizacja
Szkoły
Podstawowej
w Mrowli

Gmina
Świlcza

2006-2009
 2`338.821,81 zł. 2007-2010

razem
w tym:
dochody własne

1.692.166,20zł

             1.692.166,20zł

         824.166,20zł.

824.166,20zl.

        448.000,00zł.

        448.000,00zł.

420.000,00zł.

420.000,00zł.

2. Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Bziance.

Gmina
Świlcza

2006-2009 1`336.761,13 zł. 2007-2009 razem
w tym:
dochody własne

716.000,00zł

              716.000,00zł.

596.000,00zl.

596.000,00zl.

120.000,00zł.

120.000,00zł.

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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