UCHWAŁA NR XXII/165/2012
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012
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 1.690.100,00 zł. w tym:
1) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Poprawa jakości wody pitnej
poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – etap II” kwota 856.100,00
zł,
2) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Moje boisko Orlik” w Rudnej Wielkiej (przy
Zespole Szkół)kwota 333.000,00 zł,
3) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Moje boisko Orlik” w Rudnej Wielkiej ( przy Zespole
Szkół) kwota 500.000,00 zł,
4) pomoc finansowa z Powiatu Rzeszowskiego na organizację wydarzenia kulturalnego pn: Międzynarodowe
Spotkanie Folklorystyczne- dla Gminnego Centrum Kultury w Świlczy kwota 1.000,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 380.833,38 zł. w tym:
1) sprzedaż mienia gminnego kwota 380.833,38 zł.
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21.146,81zł. w tym:
1) dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy kwota 21.146,81 zł,
- zmniejsza się dopłatę ( mylnie ujęto dopłatę określoną uchwałą Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Świlcza
z dnia 23 marca 2012 r.) na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych od urządzeń kanalizacyjnych
dopłata 0,10 zł do 1 m3ścieków (100.168,10m3x 0.10 zł = kwota 10.016,81zł), oraz dopłata 0,10 zł do
1 m3wody (111.300 m3x 0,10 zł = kwota 11.130,00 zł),
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.330.413,43 zł. w tym:
2) budowa „Moje boisko Orlik” w Rudnej Wielkiej kwota 1.308.266,62zł,
3) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Świlczy kwota 1.000,00 zł.
4) dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy- na zakup przyczepy kwota 21.146,81 zł,
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Przewodniczący Rady Gminy
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