
 
Uchwała Nr XL/374/ 2010  

Rady Gminy Świlcza  
 

z dnia 12 marca   2010 roku 
 

zmieniająca   uchwałę  budżetową  Gminy  Świlcza na rok 2010  
 

 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.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235,  art.258, art.236,  art.237, art. 
239, art.264  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. 
 

W paragrafie 2 w  ust. 1 uchwały budżetowej  Gminy Świlcza  na rok 2010 Nr XXXVIII/348/2010 
Rady Gminy Świlcza  z dnia 28  stycznia 2010 roku  w  tabeli  wydatki budżetowe   Dział 600 
„Transport i łączność”  i Dział  700 „Gospodarka mieszkaniowa” otrzymują brzmienie : 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 

600 Transport i łączność 1 534 120,76 
 w tym :  

60016 Drogi publiczne gminne 1.534.120,76 
 1.wydatki bieżące 839.120.76 
 w tym w szczególności na :  
 1) wydatki jednostek  budżetowych  w tym na : 837.120,76 

       a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczone  198.000,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.000,00 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.034,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.966,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100.000,00 

        b) wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań 639.120,76 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150.000,00 
4270 Zakup usług  remontowych  289.120,76 

 w tym :   
 wykonanie chodnika w Bziance –środki  sołeckie 15.484,66 
  remont poboczy w Rudnej Wielkiej- środki sołeckie 20.136,10 
 wykonanie przepustów w Trzcianie  –środki sołeckie 3.500,00 
 pozostałe remonty 250.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 200.000,00 
 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.000,00 

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 
 2.wydatki  majątkowe 695.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  – przebudowa 
drogi  gminnej Nr 108756 Trzciana -Dąbrowa 

695.000,00 

   



700 Gospodarka mieszkaniowa 621 440,00 
 w tym :  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 440,00 
 1.wydatki bieżące 361 440,00 
 w tym w szczególności na :  
 1) wydatki jednostek  budżetowych  w tym na : 361 440,00 

       a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczone  6.000,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 755,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.125,00 

        b) wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań 355 440,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 
4260 Zakup energii 26.000,00 
4270 Zakup usług  remontowych  246 440,00 
4300 Zakup usług pozostałych 73.000,00 
4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 

 2.wydatki  majątkowe 260.000,00 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –zakup 

działki w Trzcianie  
260.000,00 

   

 

§ 2 . 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 
 

§ 3 . 
 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia  . 
 


