RADA GMINY
ŚWILCZA
Uchwala Nr XXXI/253 /2020
Rady Gminy Świlcza

z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn o zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 22 1 ust. l, art. 235 i art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn o zm.) Rada
Gminy stanowi, co następuje:
§1.
dochody budżetowe o kwotę 128 787,00 zł obejmującą:
l) część oświatową subwencji ogólnej - kwota 78 000,00 zł;
2) rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 50 787,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
l.

Zwiększa się

określa

tabela Nr l do

uchwały.

§ 2.
wydatki budżetowe o kwotę 128787,00 zł z przeznaczeniem na:
l) jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z
dnia 18 listopada 2020 r. - kwota 78 000,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę - kwota 50 787,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 2 do
l.

Zwiększa się

uchwały.

§ 3.
Uchwała

wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Tabela Nr I do uchwały Nr XXXII 253 12020
Rady Gminy Św iJcza z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji

budżetowej

Zwiekszenia
ŚWILCZA

!Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu

Uchwała

Data podjęcia
Rodzaj

020-12-07
Plan dochodów

Rozdział

Dział

Treść

Paragraf
Różne

758

rozliczenia

Częś ć ośwIatowa

75801
2920

Kwota
128787,OC

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje og61ne z

budżetu państwa

128787,0
128787,0

Razem

128787,OC

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXX1I253/2020
Rady Gminy Św ilcza z dnia 7 grudnia 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji

budżetowej

Zwiekszenia
ŚWILCZA

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Uchwała

Nr dokumentu
Data

2020-12-07

podjęcia

Plan wydatków

Rodzaj
Dzi ał

Rozdział

Treś ć

Paragraf
Oświata

801

Szkoły

80101
2540

Wartość

i wychowanie

128787,00
128787,00

podstawowe

Dolacja podm iotowa z

budżetu

dla niepublicznej jednostki systemu

Niepubliczna

Szkoła

Podstawowa w Bratkowicach

Niepubl iczna

Szkoła

Podstawowa w Błędowej

oświ at y ,

w tym:

6500,00

Zgłob ieńsk iej

3020

Wydatki osobowe niezaJiczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12000,00
5500.00
66000,00
50787,00

Razem :

128787,00
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