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Uchwała   Nr X/70/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia 12 sierpnia  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  137.816,76zł.
      w tym:

1) dotacja  z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  na  zadanie  „Ocalenie dorobku
materialnego dla kształtowania  tradycji w Gminie Świlcza”  kwota 135.601,76 zł,

2) dotacja z  Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego   na    zadania  PSeAP   -
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” kwota  2.215,00 zł,

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

§ 2.

1. Zmniejsza  się  wydatki budżetowe o kwotę 95.585,00 zł.
    w tym:

1) PSeAP- Podkarpacki System e-Administarcji Publicznej  kwota 95.585,00 zł.

2. Zwiększa się  wydatki budżetowe o kwotę 773.401,76 zł.
    w tym:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami  kwota 36.000,00 zł,
2) zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację  budynku

Domu Strażaka –II etap kwota 500.000,00 zł,
3) dotacja  na  zakup  urządzeń hydraulicznych  do samochodu pożarniczego dla  OSP  w

Trzcianie kwota 40.000,00 zł,
4) zadanie „Termomodernizacja obiektów  użyteczności publicznej”- budynek ZS w

Bratkowicach i budynek Urzędu Gminy  kwota 22.755,00 zł,
5) zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” kwota

165.449,60zł,
6) kanalizacja wsi Błędowa Zgłobieńska kwota 3.000,00 zł,
7) wydatki na sport kwota 6.197,16 zł,

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

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę  540.000,00zł.
2. Zwiększa się przychody  o kwotę 540.000,00 zł tytułu:

a) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na    rachunku bieżącym budżetu
wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwota 40.000,00 zł,

b) planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze
środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie  2.674.890,62 zł sfinansowany przychodami
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     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 500.000,00 zł.

c) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na   rachunku bieżącym budżetu
wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwota  1.370.594,24  zł.

4. Ustala się  przychody  budżetu w kwocie  6.580.591,18 zł  z następujących tytułów :
a) zaciągniętych  kredytów w kwocie 4.709.996,94 zł, zaciągniętych
b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze
środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.

c) wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych  na   rachunku bieżącym budżetu
wynikających  z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwotę  1.370.594,24zł.

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,
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 6.580.591,18 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 X/ 70/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Zestawienie  dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
720 Informatyka 2.215,00

w tym :
72095 Pozostała działalność 2.215,00

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  „PSeAP Podkarpacki System  e-
Administracji Publicznej”

2.215,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135.601,76
w tym :

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 135.601,76
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 europejskichna –zadanie „Ocalenie dorobku materialnego
dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”

135.601,76

Ogółem 137.816,76
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Tabela Nr 2 do uchwały  Nr X/ 70/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia  12 sierpnia 2011 r.

Zestawienie  wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
720 Informatyka 95.585,00

w tym :
72095 Pozostała działalność 95.585,00

w tym  :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „PSeAP Podkarpacki

System  e-Administracji Publicznej” 95.585,00

Ogółem 95.585,00

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00

w tym :
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.000,00

w tym :
4300 Zakup usług pozostałych 36.000,00

750 Administracja publiczna 11.883,00
w tym :

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 11.883,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie
„Termomodernizacja obiektów  użyteczności publicznej” 11.883,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 540.000,00
w tym :

75412 Ochotnicze straże pożarne 540.000,00
w tym:

6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie ”Poprawa
infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację
budynku Domu Strażaka –II etap”

500.000,00

6230
Dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji  inwestycji lub zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczonych  do sektora finansów publicznych – dla
OSP w Trzcianie

40.000,00

801 Oświata i wychowanie 10.872,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 10.872,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie
„Termomodernizacja  obiektów   użyteczności  publicznej”   ZS  w
Bratkowicach

10.872,00
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1 2 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000,00

w tym :
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000,00

w tym:
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kanalizacja

Błędowa Zgłobieńska 3.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165.449,60
w tym :

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 165.449,60
w tym zadanie: „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania
tradycji w Gminie Świlcza” 165.449,60

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.601,76
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.847,84

926 Kultura fizyczna 6.197,16
w tym :

92605 Zadania  w zakresie kultury fizycznej 6.197,16
w tym  :

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.197,16
Ogółem : 773.401,76
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Tabela Nr 3 do uchwały  Nr X/70/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia  12 sierpnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł )
Ogółem 6.580.591,18

w tym:
950 Wolne środki których mowa  w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.370.594,24
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

500.000,00

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 X/70/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia  12 sierpnia   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
720 Informatyka 2.607,00 2.607,00

w tym :
72095 Pozostała działalność 2.607,00 2.607,00

w tym zadanie : zadanie  „PSeAP Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej” 2.607,00 2.607,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.607,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.215,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 392,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 20.000,00
w tym :

75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 20.000,00
w  tym  :

3030 Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000,00

6230
Dotacje  celowe  z  budżetu   na  finansowanie  lub
dofinansowanie   kosztów  realizacji   inwestycji  lub
zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczonych
do  sektora  finansów  publicznych  –  dla   OSP  w
Trzcianie na zakup urządzeń hydraulicznych

20.000,00

851 Ochrona zdrowia 10.000,00 10.000,00
w tym :

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000,00
w  tym  :

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00

85158 Izby wytrzeźwień 10.000,00
w  tym  :

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

10.000,00

Ogółem 32.607,00 32.607,00
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