UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 29 grudnia 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 365.087,89zł. w tym:
1) wywłaszczenie działek kwota 34.584,00 zł,
2) zajęcie pasa drogowego kwota 1.868,00 zł,
3) zwroty z lat ubiegłych kwota 2.509,00 zł,
4) podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych kwota 115.091,89 zł,
5) opłata za koncesje i licencje kwota 10.428,00 zł,
6) dotacja z Gminy Miasto Rzeszów za uczestnika dowożonego do ŚDS w Woliczce kwota 100,00 zł,
7) subwencja ogólna kwota 186.407,00 zł,
8) nienależnie pobrane świadczenia kwota 6.200,00 zł,
9) zwrot za pobyt w DPS kwota 7.900,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 436.979,53 zł.
1) dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie
„Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej,
Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce , gm. Świlcza” kwota 197.303,24 zł,
2) dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie
„Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Bratkowicach” kwota 163.399,00 zł.
3) podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych kwota 50.000,00 zł,
4) podatek od spadków i darowizn kwota 26.277,29 zł.
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100,00zł. w tym:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce kwota 100,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 197.303,24 zł.
1) zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej ,
Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce , gm. Świlcza” kwota 197.303,24 zł.
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 125.311,60zł.
2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.521.455,20 zł .
3. Zwiększa się rozchody w kwocie 125.311,60 zł z tytułu udzielonych pożyczek.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.339.023,00zł, z następujących tytułów :
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a) krótkoterminowe pożyczki na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 136.381,73 zł, na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym
w Woliczce” – na spłatę pożyczki,
b) zaciągnięte kredyty na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie
500.000,00 zł, na zadanie ”Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I”- na pokrycie deficytu,
c) zaciągnięte kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek453.233,20 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu – 2.546.766,80 zł ,
d) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 702.641,27 zł na: spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek- 51.742,00 zł, spłata pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze
środków budżetu Unii Europejskiej- 50.899,27 zł , pokrycie deficytu budżetu -474.688,40 zł, udzielone pożyczki
-125.311,60 zł.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 817.567,80zł, z następujących tytułów :
a) spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 504.975,20zł, - z zaciągniętych kredytów 453.233,20 zł,
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 51.742,00 zł,
b) spłata pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie
187.281,00 zł- Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce- z planowanej
pożyczki krótkoterminowej 136.381,73 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
50.899,27zł,
c) udzielone pożyczki kwota 125.311,60 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 4.339.023,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 817.567,80zł
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 1.500.000,00 zł,
2) zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w wysokości 3.000.000,00 zł w tym na:
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu- 2.546.766,80 zł,
b) spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek – 453.233,20 zł,
3) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na finansowanie działań realizowanych ze środków
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 636.381,73 zł , na zadania:
a) Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce na- spłatę pożyczek na
finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - 136.381,73 zł,
b) Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I na pokrycie deficytu - 500.000,00 zł,
§ 5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 10.000,00 zł.
2. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu określa załącznik nr.1
§ 7. 1) Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:
a) przychody 140.000,00zł,
b) koszty 140.000,00zł.
2) Szczegółowe kwoty przychodów i kosztów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/ 9/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014r.
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Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
700
70005
0970
750
75023
0970
756

75615

0500
75618
0490
0590
758
75802
2750
852
85203
2360

85212

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)

kwota

2

3

Gospodarka mieszkaniowa
w tym :
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
w tym :
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym :
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Wpływy z opłat za koncesje i licencje

34.584,00
34.584,00
34.584,00
2.509,00
2.509,00
2.509,00
127.387,89

115.091,89
115.091,89
12.296,00

1.868,00
10.428,00

Różne rozliczenia
w tym :
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
w tym :
Środki na uzupełnienie dochodów gmin

186.407,00

Pomoc społeczna
w tym :
Ośrodki wsparcia
w tym:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

14.200,00

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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0970
85295
0970

w tym:
Wpływy z różnych dochodów

6.200,00

Pozostała działalność
w tym:
Wpływy z różnych dochodów

7.900,00
7.900,00

Ogółem

365.087,89

Zmniejszenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
600
60014

6207
756

75616

0500
0360
900
90015

6207

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)

kwota

2

3
163.399,00

Transport i łączność
w tym:
Drogi publiczne powiatowe

163.399,00

w tym :dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie
„Budowa szlaku pieszo rowerowego w Bratkowicach”
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

163.399,00

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
w tym :
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynność cywilnoprawnych, oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od spadków i darowizn

76.277,29

76.277,29
50.000,00
26.277,29

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym :
Oświetlenie ulic, placów i dróg

197.303,24
197.303,24

w tym na zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii
LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej
i Woliczce , gm. Świlcza”
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

197.303,24

Ogółem

436.979,53

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
852

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)

kwota

2

3

Pomoc społeczna
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85203
4300

w tym :
Ośrodki wsparcia
w tym:
Zakup usług pozostałych
Ogółem

100,00
100,00
100,00
Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf
1
900
90015

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)

kwota

2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym :
Oświetlenie ulic, placów i dróg

3
197.303,24
197.303,24

w tym na zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na
oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej,
Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce , gm.
Świlcza”

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem

197.303,24
197.303,24

Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/ 9/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014r.
PRZYCHODY
Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zł

952

Ogółem
Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
na
zadania
:
- Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym
w Woliczce
-Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

950

Wolne

903

środki

,

o których

mowa

w art.217

ust.2

pkt

4.339.023,00
636.381,73
136.381,73
500.000,00
3.000.000,00

6 ustawy

702.641,27

Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa pawilonu
sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Kwota w zł
817.567,80

ROZCHODY
Paragraf

962
963
992

125.311,60
187.281,00
504.975,20

Tabela Nr 4 do uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zestawienie przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej
Wydatki
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Dział
Rozdział
Paragraf
1
757
75702
8110

801
80101
4010
80103
4010
80110
4010
854
85401
4010
921
92109
2480

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)

Zmniejszenia

Zwiększenia

2
Obsługa długu publicznego
w tym :
Obsługa papierów wartościowych , kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek

3
10.000,00

4

10.000,00

10.000,00

Oświata i wychowanie
w tym :
Szkoły podstawowe
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.600,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.600,00

Gimnazja
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000,00

2.000,00
2.000,00

3.600,00

2.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym :
Świetlice szkolne
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.600,00
7.600,00
7.600,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym :
Domu i ośrodki kultury , świetlice i kluby
w tym:
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Ogółem

10.000,00
10.000,00
10.000,00
17.600,00

17.600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza
mgr Piotr Wanat
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok
Kwota dotacji podmiotowej
Dział

Rozdział

1
2
Jednostki sektora
finansów publicznych
921

92109

Treść
Zwiększenia
3

2
Nazwa jednostki
w tym:
Gminne Centrum Kultury Sportu
w Świlczy
Ogółem
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świlczy
Zwiększenia
1. Przychody o kwotę

140.000,00 zł,

2. Koszty o kwotę

140.000,00 zł.

Id: E7F1C3B6-6F6C-4BED-94A0-89717F66FC4D. Uchwalony

Strona 1

