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Uchwała   Nr XX/197/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia 8 sierpnia  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  207.414,23 zł.
       w tym :
      a)   dofinansowanie  z PFRON  montażu  urządzenia dźwigowego w ŚDS w Woliczce
      kwota 41.722,00 zł.,
      b)  odszkodowanie za zniszczenia w ŚDS w Woliczce  kwota 2.596,23 zł.,

   c) dotacja na Projekt „Czas na aktywność w gminie Świlcza” w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego   kwota  142.236,00 zł.,

    d)  sprzedaż mienia w Woliczce kwota 20.860,00 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  232.914,23 zł.
      w tym:
      a)   wykonanie urządzenia dźwigowego w ŚDS w Woliczce  kwota 41.722,00 zł.,
      b)   wydatki ŚDS w Woliczce kwota 2.596,23 zł.,
      c)    wydatki na „Projekt systemowy”  pt.”Czas na aktywność w gminie Świlcza” kwota

 142.236,00 zł.,
      d)   podatek VAT kwota 8.544,00 zł.,
      e)   Dom Ludowy w Woliczce kwota 27.816,00 zł.,
      f)   obiekt sportowy w Woliczce kwota 10.000,00 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 25.500,00 zł .
2. Źródłem sfinansowania  zwiększonego deficytu  budżetu   Gminy  w kwocie 25.500,00 zł.
    zł ustala się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych  na rachunku bieżącym
      budżetu  Gminy  wynikająca z rozliczeń kredytów  i  pożyczek z lat ubiegłych.
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia    przychodów   budżetu   Gminy  w   kwocie  25.500,00
    zł.  określa załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XX/ 197/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia 8 sierpnia 2008r.

Zestawienie dochodów   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
700 Gospodarka mieszkaniowa 20.860,00

w tym :
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.860,00

w tym :
0870 Wpływy  ze sprzedaży składników majątkowych 20.860,00

852 Pomoc społeczna 186.554,23
w tym :

85203 Ośrodki wsparcia 44.318,23
w tym :

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.596,23
6290 Środki na dofinansowanie  własnych inwestycji  gmin ( związków gmin) ,

powiatów ( związków powiatów) samorządów województw  pozyskane z
innych źródeł

41.722,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 142.236,00
w tym :

2008 Dotacja rozwojowa oraz środki  na finansowanie  Wspólnej Polityki Rolnej 135.084,50
2009 Dotacja rozwojowa oraz środki  na finansowanie  Wspólnej Polityki Rolnej 7.151,50

Ogółem 207.414,23
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Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XX/ 197 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia 8 sierpnia 2008r.

Zestawienie wydatków  w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
758 Różne rozliczenia 8.544,00

w tym :
85814 Różne rozliczenia finansowe 8.544,00

w tym :
4530 Podatek od towarów  i  usług (VAT) 8.544,00

852 Pomoc społeczna 186.554,23
w tym :

85203 Ośrodki wsparcia 44.318,23
w tym :

4270 Zakup usług remontowych 2.596,23
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41.722,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 142.236,00
w tym :

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.705,83
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 355,17
4128 Składki na Fundusz Pracy 650,55
4129 Składki na Fundusz Pracy 34,45
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 42.297,43
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.240,23
4218 Zakup materiałów i  wyposażenia 6.328,77
4219 Zakup materiałów i  wyposażenia 335,20
4308 Zakup usług pozostałych 78.526,82
4309 Zakup usług pozostałych 4.155,98
4378 Opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii

stacjonarnej
575,10

4379 Opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii
stacjonarnej

30,47

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.816,00
w tym :

92195 Pozostała działalność 27.816,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –DL w Woliczce 27.816,00

926 Kultura fizyczna i sport 10.000,00
w tym :

92601 Obiekty sportowe 10.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - obiekt sportowy w
Woliczce

10.000,00

Ogółem 232.914,23
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Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr  XX /197 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  8 sierpnia   2008  r.

Zestawienie pozycji  przychodów

Zwiększenia

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota zł
955 Przychody  z innych  rozliczeń  krajowych ( wolne środki

pieniężne ) 25.500,00.

Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr  XX / 197 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  8 sierpnia   2008  r.

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 15.000,00

w tym
60016 Drogi publiczne gminne 15.000,00

w tym :
4270 Zakup usług  remontowych- chodnik w

Bratkowicach
15.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.342,27 1.342,27
w tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.342,27 1.342,27
w tym :

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.342,27
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,95
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,46
4300 Zakup usług pozostałych 354,86

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

15.000,00

w tym
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.000,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– kanalizacja w Bratkowicach
15.000,00

Razem 16.342,27 16.342,27
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