
1

Uchwała   Nr XXIV/220/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  5 grudnia  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 735.356,15 zł.
       w tym :

a) sprzedaż działki w Dąbrowie kwota 51.136,30 zł.,
b)  podatek od nieruchomości osób fizycznych   kwota 80.000,00 zł.,
c)  podatek od spadków i darowizn kwota 26.000,00 zł.,
d) dotacja na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w

Mrowli kwota 500.000,00 zł.,
e) opłata stała w  przedszkolach   kwota 22.251,00 zł.,
f) dofinansowanie  doposażenia Gminnej świetlicy  socjoterapeutycznej  Świlcza

przez  Ministerstwo Pracy i Polityki  Społecznej kwota 12.000,00 zł.,
g) dotacja  rozwojowa   na  realizację Projektu   pt.  „Dodatkowe  zajęcia   z  rytmiki,

logarytmiki  oraz  języka   angielskiego   szansa  na   rozwój  fizyczny  ,  społeczny,
emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy
Świlcza  kwota 43.968,85 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 735.356,15 zł.
      w tym:
      a)  dopłata do usług przewozowych dla MPK kwota 30.488,00 zł.,
      b)  remont drogi  w Trzcianie  kwota 30.000,00 zł.,
      c)  zakup przystanków  kwota 23.139,85 zł.,
      d)  odszkodowanie dla Pana Duszy kwota 20.302,00 zł.,
      e)  wydatki związane  ze sprzedażą działki w Dąbrowie  kwota 1.915,00 zł.,
      f)  odprawa emerytalna  dla pracownika UG  kwota 23.664,00 zł.,
      g)  podatek VAT od sprzedanej działki kwota 9.221,30
       h)  rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli  kwota  500.000,00zł.,
       i)  wydatki na   realizację Projektu  pt.” Dodatkowe zajęcia  z rytmiki, logarytmiki
            oraz języka  angielskiego  szansa na  rozwój fizyczny , społeczny, emocjonalny i
            intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza  kwota
           44.626,00 zł.,
        j)  doposażenia Gminnej świetlicy socjoterapeutycznej  Świlcza kwota 12.000,00zł.,
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        k) remont budynku Domu Ludowego w Dąbrowie kwota 40.000,00 zł.

3) zmniejsza  się wydatki budżetowe o kwotę 523.035,81  zł.
          w tym:

a) remont dróg gminnych   kwota 88.035,81 zł.,
b) przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej kwota 15.000,00 zł.,
c) zakup działki w Dąbrowie kwota 250.000,00 zł.,
d) modernizacja kotłowni przedszkola w Świlczy kwota 70.000,00 zł.,
e) budowa obiektu sportowego w Trzcianie 100.000,00 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 523.035,81 zł.
2.Zmniejsza się  przychody  budżetu Gminy  w kwocie 523.035,81 zł. z tytułu

planowanego kredytu:
   w tym zmniejszenia planowanego kredytu na zadaniach:

a) remont dróg gminnych   kwota 88.035,81 zł.,
b) przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej kwota 15.000,00 zł.,
c) zakup działki w Dąbrowie kwota 250.000,00 zł.,
d) modernizacja kotłowni przedszkola w Świlczy kwota 70.000,00 zł.,
e) budowa obiektu sportowego w Trzcianie 100.000,00 zł.

3.Szczegółowe kwoty zwiększenia  i zmniejszenia    przychodów  określa załącznik  Nr
  3  do   niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się roczne limity dla:
a)zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
   występującego   w         ciągu  roku    deficytu   budżetu   Gminy  do  kwoty
   700.000,00zł.
 b)zobowiązań    z   tytułu    kredytów    zaciąganych    na     sfinansowanie
    planowanego deficytu budżetu   Gminy  w kwocie  3.421.203,85 zł.
c)zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
    1.070.000,00zł.

§ 4.

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

§  5.

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

1. Zwiększa  się   zakres  rzeczowy   zadania  „Rozbudowa  i  modernizacja   Szkoły
Podstawowej w Mrowli”   o  kwotę  138.501,07 zł obejmujący  roboty
dodatkowe tj.  adaptacja pomieszczeń i  modernizacja  kotłowni.
Łączna  wartość zadania  wynosi 2.477.322,88 zł .
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Przenosi się do realizacji  z 2010 r. na 2008 r. zakres robót  o łącznej  wartości
361.498,93 zł.  a tym samym  zwiększa się zakres rzeczowy  do realizacji w
2008 r.  o  kwotę 500.000,00 zł., na wykonanie następujących robót  :
dokończenie budowy sali gimnastycznej ,  oraz wykonanie robót dodatkowych
polegających na adaptacji pomieszczeń łącznika  budynku szkoły  ze salą
gimnastyczną i modernizacja kotłowni .
Wydatki planowane  na  realizację zadania  w latach : 2008 kwota  1.324.166,20
zł.,2009 r. kwota 448.000,00  zł., 2010 r. 58.501,07 zł.

2. Na zadaniu „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie I-etap” zmniejsza
się wydatki w 2008 r. o kwotę 100.000,00 zł. wynikające  z różnicy  pomiędzy
wartością  kosztorysową , a wartością z przeprowadzonego przetargu na
opracowanie  projektu technicznego.
Wydatki  planowane na realizację zadania w latach : 2008r. kwota 258.000,00
zł., w 2009 r. 400.000,00 zł., w 2010 r. kwota 342.000,00 zł.

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 5 do niniejszej uchwały

§ 6.

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
506.501,07zł.

      2)  Na zadanie „ Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie- I etap kwota
             742.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XXIV/ 220/2008
Rady Gminy  Świlcza z dnia  5 grudnia   2008r.

Zestawienie dochodów   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

106.000,00

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

106.000,00

w tym :
0310 Podatek od nieruchomości 80.000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 26.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 51.136,30
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51.136,30
w tym :

0870 Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych 51.136,30

801 Oświata i wychowanie 566.219,85
w tym :

80101 Szkoły  podstawowe 500.000,00
w tym :

6330 Dotacja celowa  otrzymana z budżetu państwa  na realizacje inwestycji i
zakupów inwestycyjnych  własnych gmin ( związków gmin)

500.000,00

80104 Przedszkola 22.251,00
w tym :

0690 Wpływy  z różnych opłat 22.251,00

80195 Pozostała działalność 43.968,85
w tym :

2008 Dotacja rozwojowa  oraz środki na finansowanie  Wspólnej Polityki
Rolnej

37.942,66

2009 Dotacja rozwojowa  oraz środki na finansowanie  Wspólnej Polityki
Rolnej

6.026,19

852 Pomoc społeczna 12.000,00
w tym :

85295 Pozostała działalność 12.000,00
w tym :

2020 Dotacja  celowa   otrzymana  z  budżetu  państwa   na  zadania bieżące
realizowane   przez  gmine   na  podstawie  porozumień  o  organami
administracji rządowej

12.000,00
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Ogółem 735.356,15

Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XXIV/220/2008
Rady Gminy  Świlcza z dnia  5 grudnia   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 83.627,85

w tym :
60004 Lokalny transport zbiorowy 30.488,00

w tym :
4300 Zakup usług pozostałych 30.488,00

60016 Drogi publiczne gminne 53.139,85
w tym :

4270 Zakup usług remontowych –droga w Trzcianie 30.000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup

przystanków
23.139,85

700 Gospodarka mieszkaniowa 22.217,00
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.217,00
w tym :

4300 Zakup usług pozostałych 1.915,00
4590 Kary i odszkodowania  wypłacone  na rzecz osób fizycznych 20.302,00

750 Administracja publiczna 23.664,00
w tym :

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 23.664,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.664,00

758 Różne rozliczenia 9.221,30
w tym :

75814 Różne rozliczenia finansowe 9.221,30
w tym :

4530 Podatek od towarów i usług VAT 9.221,30

801 Oświata i wychowanie 544.626,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 500.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –rozbudowa i
modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli 500.000,00

80195 Pozostała działalność 44.626,00
w tym :
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4178 Wynagrodzenia bezosobowe 23.200,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3.433,81
4308 Zakup usług pozostałych 11.308,85
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6.026,19
4309 Zakup usług pozostałych 657,15

852 Pomoc społeczna 12.000,00
w tym :

85295 Pozostała działalność 12.000,00
w tym :

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000,00
w tym :

92195 Pozostała działalność 40.000,00
w tym :

4270 Zakup usług remontowych –Dom Ludowy w Dąbrowie 40.000,00
Ogółem 735.356,15

Zestawienie wydatków    w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 103.035,81

w tym :
60014 Drogi publiczne powiatowe 15.000,00

w tym :
4270 Zakup usług-remontowych – Rudna wielka 15.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 88.035,81
w tym :

4270 Zakup usług-remontowych – remonty  dróg  w  m.  Dąbrowa, Mrowla,
Rudna Wielka 88.035,81

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

801 Oświata i wychowanie 70.000,00
w tym :

80104 Przedszkola 70.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –modernizacja kotłowni
w Przedszkolu w Świlczy

70.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 100.000,00
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w tym :
92601 Obiekty sportowe 100.000,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa ośrodka

sportu i rekreacji w Trzcianie 100.000,00
Ogółem 523.035,81

                      Załącznik Nr  3   do uchwały  Nr XXIV/220/08
                                           Rady Gminy Świlcza z dnia  5 grudnia 2008 r.

Zestawienie pozycji  przychodów
Zmniejszenia

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

rynku krajowym
 w tym na zadania :

523.035,81

Remont dróg gminnych w m. Dąbrowa, Mrowla , Rudna Wielka 88.035,81
Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej 15.000,00
Zakup działki w Dąbrowie 250.000,00
Modernizacja kotłowni w Świlczy 70.000,00
Budowa  ośrodka  sportu i rekreacji w  Trzcianie –I etap 100.000,00
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Załącznik Nr  4 do uchwały  Nr XXIV/220/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  5 grudnia  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 105.000,00 105.000,00
w tym

60011 Drogi publiczne krajowe 105.000,00 105.000,00
w tym chodnik przy drodze krajowej.
Świlcza ,  Trzciana

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
105.000,00

750 Administracja publiczna 81.000,00 81.000,00
w tym

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu

81.000,00 81.000,00

w tym :
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-

interwencyjnych
81.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00
4270 Zakup usług remontowych 30.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 21.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
10.000,00

801 Oświata i wychowanie 11.160,00 3.000,00
w tym

80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

11.160,00 3.000,00

w tym :
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11.160,00

852 Pomoc społeczna 7.594,26 7.594,26
w tym

85295 Pozostała działalność 7.594,26 7.594,24
w tym :

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.594,26
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych –wyposażenie świetlicy w
Trzcianie

7.594,26

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.160,00
w tym

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8.160,00
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w tym :
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.592,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,87
4120 Składki na Fundusz Pracy 62,63
4300 Zakup usług pozostałych 5.110,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

7.300,00 7.300,00

w tym
90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 7.300,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych – oczyszczalnia sśieków 7.300,00

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 7.300,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych – wykonie oświetlenia drogi (
Błędowa Zgłobieńska)

7.300,00

Razem : 212.054,26 212.054,26
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	Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

