UCHWAŁA NR XLIX/375/2014
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014
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 1.108.440 , 00zł. w tym;
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 910.000,00 zł,
2) dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie
„Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza ( refundacja za 2013 rok Przedszkole w Trzcianie )
kwota 198.440,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.108.440,00zł. w tym:
1) zadanie „Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach” kwota 93.000,00 zł,
2) zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli” kwota 130.000,00 zł,
3) zadanie „Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie” kwota 885.440,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIX/375/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota

1

2

3

756

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

910.000,00

w tym :

75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

910.000,00

w tym :

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych
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910.000,00
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801
80104

Oświata i wychowanie
w tym :
Przedszkola

198.440,00

198.440,00

w tym :

6207

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność
w ramach budżetu środków europejskich- na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na
terenie Gminy Świlcza ( refundacja za 2013 rok)
Ogółem

198.440,00

1.108.440,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)

kwota

1

2

3

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

223.000,00

w tym :

75412

Ochotnicze straże pożarne

223.000,00

w tym :

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym zadania :

223.000,00

„Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach”

926

93.000,00

„Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli”

130.000,00

Kultura fizyczna

885.440,00

w tym :

92601

Obiekty sportowe

885.440,00

w tym :

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Gminny
Ośrodek Sportu w Trzcianie”

885.440,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Ciszewski
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