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Uchwała   Nr XXV/226/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  22 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 218.510,00zł.
       w tym :

a) wpłaty na wodociąg Bratkowice  kwota 4.900,00 zł.,
b) sprzedaż działki w Świlczy kwota 990,00 zł.,
c) wpływy z czynszów dzierżawnych  kwota 13.500,00 zł.,
d) wpływy z tytułu nabycia praw własności  kwota 3.367,00 zł.,
e) wpłata darowizny na   remont drogi  kwota 800,00 zł.,
f)  podatek od nieruchomości osób fizycznych   kwota 23.000,00 zł.,
g)  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 126.000,00 zł.,
h) subwencja oświatowa kwota 5.992,00 zł.,
i) odsetki  za nieterminowe wykonanie  prac kwota 1.500,00 zł.,
j) zwrot zaliczek alimentacyjnych kwota 12.000,00 zł.,
k) zwrot świadczeń  nienależnie pobranych i odsetki od tych świadczeń kwota

5.500,00 zł.,
l) sprzedaż drzewa kwota 5.658,00 zł.,
ł)   wpłaty na kanalizację kwota 15.303,00 zł.

   2) zmianę subwencji oświatowej wprowadza się na podstawie pisma Ministra
        Finansów Nr ST54822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
   3) zmniejsza  się dochody budżetowe o kwotę 39.817,00zł.
       w tym :

a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 30.000,00 zł.,
b) środki z  PFRON na montaż  urządzenia dźwigowego  w  ŚDŚ w Woliczce  kwota

9.817,00 zł.,
4) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 188.510,00 zł.

      w tym:
      a)  remonty dróg gminnych kwota 43.086, 00 zł.,
      b)  gospodarka gruntami i nieruchomościami  ( wydatki  dotyczą prac geodezyjnych
             kwota 20.000,00 zł.,

c) wynagrodzenie pracowników interwencyjnych  kwota 20.000,00 zł.,
d) wydatki na OSP kwota 5.000,00 zł.,
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e) wykonanie drzwi w Domu Strażaka w Bratkowicach  kwota 6.000,00 zł.,
f) wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe kwota 5.000,00 zł.,
g) odsetki od kredytów kwota 20.000,00 zł.,
h) wydatki bieżące SP w Bziance kwota 2.000,00 zł.,
i) zakup kotła do ZS w Trzcianie  kwota 7.000,00zł.,
j) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury kwota 30.000,00 zł.,
k) Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej kwota 4.121,00 zł.,
l) budowa kanalizacji w Trzcianie-Dyndy kwota 20.955,00 zł.,
m)  budowa kanalizacji w Bratkowicach kwota 4.348,00 zł.,
n) zwrot świadczeń nienależnie pobranych do PUW kwota 1.000,00 zł.

5) zmniejsza  się wydatki budżetowe o kwotę 869.217,00 zł.
          w tym:

a) modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci –Błędowa Zgłobieńska , Bratkowice ,
Dabrowa, Świlcza , Trzciana, Woliczka    kwota 400.000,00 zł.,

b) wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego 139.400,00 zł.,
c) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance kwota 320.000,00 zł.,
d)  montaż  urządzenia dźwigowego  w  ŚDŚ w Woliczce  kwota 9.817,00 zł.

6) 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 859.400,00 zł.
2.Zmniejsza się  przychody  budżetu Gminy  w kwocie 859.400,00 zł.
    w tym zmniejszenia  planowanego kredytu na zadaniach :

a) modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci –   Błędowa Zgłobieńska , Bratkowice ,
   Dąbrowa, Świlcza , Trzciana, Woliczka    kwota  400.000,00 zł.,

b) utrzymanie placówek oświatowych kwota 459.400,00 zł.
3.Szczegółowe kwoty 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  2.561.803,85 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.

1) Zwiększa się plan dochodów własnych i  wydatków  nimi sfinansowanych  w kwotach
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     a) dochody 8.400,00 zł.,
     b) wydatki 8.400,00 zł.
2) Szczegółowe kwoty  dochodów i wydatków nimi sfinansowanych  określa załącznik
     Nr  5 do niniejszej uchwały.

§  6.

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

1. Zmniejsza się  limit wydatków 2008 r. na zadaniu ”Poprawa jakości  wody pitnej
poprzez  wykonanie modernizacji sieci wodociągowej  na ternie Gminy Świlcza o
kwotę  400.000,00 zł. w  związku  z  przedłużająca się  procedurą  przyznania
środków ( podpisanie umowy o dofinansowanie ) .Przetarg na realizację zadania
odbędzie  się w  I  kwartale  2009  r.  ,  a  tym  samym   przenosi  się rozpoczęcie
realizacji zadania  z 2008 r. na 2009 r.
Wydatki planowane na realizację zadania  w latach : 2009 kwota 2.000.000,00 zł.,
2010 r. kwota 3.050.000,00 zł.

2. Zmniejsza  się limit  wydatków   w  2008  r.   na   zadaniu  „Rozbudowa  Szkoły
Podstawowej w Bziance” o kwotę 320.000,00 zł. obejmujące  wykonanie  elewacji
budynku szkoły  z uwagi na uwarunkowania atmosferyczne .Roboty te będą
wykonane  w II kwartale 2009 r.
Wydatki planowane na realizację  zadania  w latach : 2008 r. kwota 276.000,00
zł.,2009 r. kwota 440.000,00 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 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań  na finansowanie wydatków na
wieloletni  program inwestycyjny:

1) Na zadanie „Poprawa jakości  wody pitnej poprzez  wykonanie modernizacji sieci
wodociągowej  na ternie Gminy Świlcza o”  kwota 5.050.000,00 zł.

      2)  Na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance”  kwota    440.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci
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Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XXV/226  /2008
Rady Gminy  Świlcza z dnia 22   grudnia   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 energię elektryczną , gaz i

wodę 4.900,00
w tym :

40095 Pozostała działalność 4.900,00
w tym :

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.900,00

600 Transport i łączność 800,00
w tym :

60016 Drogi publiczne gminne 800,00
w tym :

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 23.515,00
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23.515,00
w tym :

0750 Dochody   z  najmu   i  dzierżawy   składników  majątkowych   Skarbu  Państwa   ,
jednostek  samorządu  terytorialnego   lub  innych   jednostek  zaliczonych   do
sektora finansów publicznych  oraz innych umów  o podobnym charakterze

13.500,00

0770 Wpłaty   z  tytułu  nabycia  prawa  własności   oraz  prawa   użytkowania
wieczystego  nieruchomości

3.367,00

0870 Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych 6.648,00

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

149.000,00

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

23.000,00

w tym :
0310 Podatek od nieruchomości 23.000,00

75621 Udział gmin w podatkach stanowiących  dochód budżetu
państwa

126.000,00

w tym :
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 126.000,00

758 Różne rozliczenia 7.492,00
w tym :

75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

5.992,00
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1 2 3
w tym :

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 5.992,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 1.500,00
w tym :

0920 Pozostałe odsetki 1.500,00

852 Pomoc społeczna 17.500,00
w tym :

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

17.500,00

w tym :
0900 Odsetki od dotacji   wykorzystanych  niezgodnie  z  przeznaczeniem  lub

pobranych w nadmiernej wysokości
500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 17.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.303,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.303,00
w tym :

0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny  w  postaci pieniężnej 15.303,00
w tym
kanalizacja  Bratkowice 4.348,00
kanalizacja w Trzcianie -Dyndy 10.955,00
Ogółem 218.510,00

Zmniejszenia

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

30.000,00

w tym :

75621 Udział gmin w podatkach stanowiących  dochód budżetu
państwa

30.000,00

w tym :
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30.000,00

852 Pomoc społeczna 9.817,00
w tym :

85203 Ośrodki wsparcia 9.817,00
w tym :

6290 Środki  na  dofinansowanie   własnych  inwestycji   gmin( związków gmin),
powiatów ( związków  powiatów)  samorządów województw  pozyskane  z
innych źródeł

9.817,00

Ogółem 39.817,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XXV/226/2008
Rady Gminy  Świlcza z dnia  22   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 43.086,00

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 43.086,00

w tym :
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00
4210 Zakup materiałów  i wyposażenia 7.000,00
4270 Zakup usług remontowych 14.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.086,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000,00
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000,00
w tym :

4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00

750 Administracja publiczna 20.000,00
w tym :

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 20.000,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.000,00
w tym :

75412 Ochotnicze straże pożarne 11.000,00
w tym :

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00
4210 Zakup materiałów  i wyposażenia – zakup drzwi dla OSP w Bratkowicach 6.000,00

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

5.000,00

w tym :
75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych  należności

budżetowych
5.000,00

w tym :
4100 Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne 5.000,00

757 Obsługa długu publicznego 20.000,00
w tym :

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

20.000,00
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1 2 3
w tym :

8070 Odsetki i dyskonto  od krajowych  skarbowych papierów  wartościowych  oraz
od krajowych  pożyczek i kredytów 20.000,00

801 Oświata i wychowanie 9.000,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 2.000,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00

80148 Stołówki szkolne 7.000,00
w tym :

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZS w Trzcianie 7.000,00

852 Pomoc społeczna 1.000,00
w tym :

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

1.000,00

w tym :
2910 Zwrot  dotacji wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem  lub pobranych w

nadmiernej wysokości
1.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.303,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.303,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.303,00
w tym:
- kanalizacja w Trzcianie 20.955,00
-kanalizacja w Bratkowicach 4.348,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34.121,00
w tym :

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 30.000,00
w tym

2480 Dotacja  podmiotowa z budżetu  dla samorządowej instytucji kultury 30.000,00

92195 Pozostała działalność 4.121,00
w tym

4210 Zakup materiałów i wyposażenia –Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej 4.121,00
Ogółem 188.510,00
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Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

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

wodę 400.000,00
w tym :

40095 Pozostała działalność 400.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych modernizacja ujęcia wody i
obiektów sieci –Błędowa Zgłobieńska , Bratkowice , Dabrowa, Świlcza ,
Trzciana, Woliczka

400.000,00

710 Działalność usługowa 139.400,00
w tym :

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 139.400,00
w tym :

4300 Zakup usług pozostałych 139.400,00

801 Oświata i wychowanie 320.000,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 320.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –rozbudowa Szkoły
podstawowej w Bziance

320.000,00

852 Pomoc społeczna 9.817,00
w tym :

85203 Ośrodki wsparcia 9.817,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie urządzenia
dźwigowego w ŚDŚ w Woliczce

9.817,00

Ogółem 869.217,00
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                      Załącznik Nr  3   do uchwały  Nr XXV/226/08
                                           Rady Gminy Świlcza z dnia  22 grudnia 2008 r.

Zestawienie pozycji  przychodów
Zmniejszenia

Paragraf Nazwa paragrafu
952 Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na

rynku krajowym
w tym na zadania :

859.400,00

Modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci –Błędowa Zgłobieńska ,
Bratkowice , Dabrowa, Świlcza , Trzciana, Woliczka

400.000,00

Utrzymanie placówek oświatowych 459.400,00
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Załącznik Nr  4 do uchwały  Nr XXV/226/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  22  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 23.000,00
w tym

60016 Drogi publiczne  gminne 23.000,00
w tym :

4270 Zakup usług remontowych 10.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00

758 Różne rozliczenia 11.000,00
w tym

75814 Różne rozliczenia finansowe 11.000,00
w tym :

4480 Podatek od nieruchomości 11.000,00

801 Oświata i wychowanie 6.300,00 6.300,00
w tym

80104 Przedszkola 4.000,00
w tym :

4270 Zakup usług remontowych –P Bratkowice 4.000,00

80148 Stołówki szkolne 6.300,00
w tym

6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
zakup kotła  do ZS w  Trzcianie 2.300,00

6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
zakup patelni do ZS w   Bratkowicach 4.000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

2.300,00

w tym :
4300 Zakup usług pozostałych 2.300,00

852 Pomoc społeczna 43.000,00
w tym

85203 Ośrodki  wsparcia 14.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
wykonanie  urządzenia   dźwigowego  w  ŚDŚ w
Woliczce

14.000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 4.000,00
w tym :

3110 Świadczenia społeczne 4.000,00
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1 2 3 4

85228 Usługi opiekuńcze 25.000,00
w tym :

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00

900 Gospodarka komunalna 19.600,00 50.600,00
w tym

90001 Gospodarka ścieków i ochrona wód 19.600,00 29.600,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
kanalizacja Trzciana

19.600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
kanalizacja Trzciana -Dyndy

29.600,00

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 21.000,00
w tym :

4260 Zakup energii 16.000,00
4270 Zakup usług remontowych 5,000,00

Ogółem 79.900,00 79.900,00

Załącznik Nr  5  do uchwały  Nr XXV /226 /08
                                           Rady Gminy Świlcza z dnia 22 grudnia 2008 r.

Zestawienie    dochodów   własnych i  wydatków  nimi  sfinansowanych

Zwiększenia

Lp Nazwa jednostki budżetowej Plan dochodów Plan wydatków
1 Szkoła Podstawowa nr 3 w

Bratkowicach
8.400,00 8.400,00

Razem 8.400,00 8.400,00


