
Uchwała   Nr III/8/2006
Rady Gminy Świlcza

z dnia 15  grudnia  2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4  art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 roku Nr  142 , poz. 1591  z późniejszymi zmianami )
oraz art.165,art.168  ust.1 i 2 pkt 6, art.  184 , ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o
finansach publicznych  ( Dz. U. z 2005 roku  Nr 249 , poz.2104  z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy stanowi ,  co następuje:

§ 1.

1.W budżecie Gminy na rok 2006  wprowadza się następujące zmiany:
   1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 204.851,00 zł

w tym :
     a)  wieczyste użytkowanie gruntów                                                             4.000,00 zł,
     b)  wpływy  z czynszów dzierżawnych                                                             6.000,00 zł,
     c)  Geofizyka Kraków – odszkodowanie            13.000,00 zł,
     d)  wpływy za wpis do ewidencji  działalności gospodarczej 16.000,00 zł,
     e)  koszty egzekucyjne                          1.800,00 zł,
     f)  opłaty za  druki  1.500,00  zł,
     g)  prowizja za sprzedaż znaków  skarbowych                  700,00 zł,
     h)  zwroty  z lat ubiegłych                                                                                14.832,00 zł,
     i)  podatek rolny od osób fizycznych 50.000,00 zł,
     j)  podatek opłacany w formie karty podatkowej                                               2.000,00 zł,
     k)  podatek od czynności cywilnoprawnych                                                    20.000,00 zł,
     l)  opłata skarbowa               4.000,00 zł,
     ł)   subwencja oświatowa                                                                                 45.302,00 zł,
     m)  subwencja uzupełniająca   8.500,00 zł,
     n) opłata  stała w przedszkolach   w Świlczy i Trzcianie                                 16.540,00 zł,
     o)  zwrot  niewykorzystanej dotacji  za 2005                              677,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-
4822-1/2006 z dnia  25.10.2006 r., Nr ST5-4822-22g/2006  z dnia 8.11.2006 r.

2) zmniejsza się dochody budżetowe  o kwotę 11.800,00 zł
w tym :

    - wpływy z opłaty administracyjnej             11.800,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetowe  o kwotę 917.090 80 zł
    w tym
    a) agroturystyka i wypoczynek                                                                         35.459,38 zł,
    b) rozbudowa  oczyszczalni  ścieków           173.425,78 zł,
    c)  budowa kanalizacji sanitarnej  Bratkowice-Trzciana –Dąbrowa               264.714,82 zł,
    d)  budowa kanalizacji sanitarnej  Trzciana –Dyndy                                      131.130,82 zł,
    e)  budowa kanalizacji  sanitarnej  Świlcza-Olchowa                                     302.360,00 zł,
    f)  remont dróg gminnych             10.000,00 zł.



 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę          193.051,00 zł.
      w tym ;
      a)  wpłata na rzecz izb rolniczych              3.386,00  zł,
      b)  remont dróg gminnych 22.811,00 zł,
      c) Szkoła Świlcza  -remont                                                                                27.000,00 zł,
      d) ZS w Bratkowicach- wydatki bieżące                                                           68.564,00 zł,
      e) ZS w Przybyszówce– wydatki bieżące                                                          10.000,00 zł,
      f)  SP Nr 2 w Bratkowicach   - wydatki bieżące                                                18.750,00 zł,
      g) Przedszkole w Świlczy – wydatki  bieżące                        11.500,00 zł,
      h)  Przedszkole w  Trzcianie   - wydatki bieżące   5.040,00 zł,
      i)   Przedszkole w Bratkowicach – wydatki bieżące                                            9.000,00 zł,
      j)  kanalizacja Przybyszówka 1.000,00 zł.

   4) Szczegółowe   kwoty    dochodów    i   wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji
       budżetowej  określa załącznik Nr 1 i 2  do niniejszej  uchwały.

§ 2.

 Zmniejsza się planowany  deficyt  budżetu o kwotę 917.090,80  zł.

§ 3.

Zmniejsza się przychody  budżetu Gminy  o kwotę 917.090,80 zł na  pokrycie deficytu
budżetu , którego źródłem  pokrycia  planowana jest pożyczka  długoterminowa  w wysokości
917.090,80 zł.
Zmniejszenie przychodów określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się roczne limity dla:
a)  zobowiązań   z   tytułu   kredytów    i   pożyczek    zaciąganych    na    sfinansowanie

             występującego  w   ciągu  roku  deficytu   budżetu   Gminy  do  kwoty  700.000,00 zł.
      b)    zobowiązań   z   tytułu    kredytów    zaciąganych    na   sfinansowanie   planowanego

 deficytu budżetu Gminy  w kwocie   2.775.000,00  zł.
c)   zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty 397.000,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się  przeniesienia  planu wydatków w kwocie 2.830,41 zł z działu  801 „ Oświata i
wychowanie” do działu 854  „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
Szczegółowe kwoty przeniesienia wydatków określa  załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr III/ 8/2006
                     Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia  2006 r.

Zestawienie dochodów  w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 13.000,00

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 13.000,00

w tym :
0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00
w tym :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,00
w tym :

0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i  użytkowanie wieczyste
nieruchomości

4.000,00

0750 Dochody z najmu dzierżawy  składników majątkowych  Skarbu
Państwa  jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek
zaliczonych do sektora  finansów publicznych  oraz innych umów  o
podobnym charakterze

6.000,00

750 Administracja publiczna 34.832,00
w tym :

75023 Urzędy gmin  ( miast i miast na prawach powiatu) 34.832,00
w tym :

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat  pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego  na podstawie odrębnych ustaw

16.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3.300,00
0830 Wpływy z usług 700,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 14.832,00

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych   od innych
jednostek  nie posiadających  osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

76.000,00

w tym
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób  fizycznych 2.000,00

w tym :
0350 Podatek od działalności  gospodarczej osób fizycznych , opłacany w

formie karty podatkowej 2.000,00

75616 Wpływy z podatku  rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków  i  darowizn   od  czynności   cywilnoprawnych  ,  oraz
podatków i opłat  lokalnych  od osób  fizycznych

70.000,00



w tym :
0320 Podatek rolny 50.000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00

75618 Wpływy  z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego  na podstawie ustaw

4.000,00

w tym:
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 4.000,00

758 Różne rozliczenia 53.802,00
w tym :

75801 Część oświatowa subwencji  ogólnej  dla jednostek samorządu
terytorialnego

45.302,00

w tym :
2920 Subwencja ogólna  z budżetu państwa 45.302,00

75802 Uzupełnienie  subwencji  ogólnej  dla jednostek samorządu
terytorialnego

8.500,00

w tym :
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 8.500,00

801 Oświata i wychowanie 16.540,00
w tym :

80104 Przedszkola 16.540,00
w tym :

0690 Wpływy z różnych opłat 16.540,00

926 Kultura fizyczna i sport 677,00
w tym :

92604 Instytucje kultury fizycznej 677,00
w tym:

0970 Wpływy z różnych dochodów 677,00
Ogółem 204.851,00

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
750 Administracja publiczna 11.800,00

w tym :
75023 Urzędy gmin  ( miast i miast na prawach powiatu) 11.800,00

w tym :
0450 Wpływy  z opłaty administracyjnej za  czynności urzędowe 11.800,00

Ogółem 11.800,00



Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr III/ 8 /2006
                   Rady Gminy Świlcza z dnia 15  grudnia  2006 r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 10.000,00

w tym :
60016 Drogi publiczne gminne 10.000,00

w tym :
4270 Zakup usług remontowych ( planowana pożyczka) 10.000,00

630 Turystyka 35.459,38
w  tym

63095 Pozostała działalność 35.459,38
w  tym ;

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – stworzenie
warunków do rozwoju  bazy dla aktywnego wypoczynku i
agroturystyki  w Gminie Świlcza (planowana pożyczka )

35.459,38

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 871.631,42
w tym :

90001 Gospodarka ścieków i ochrona wód 871.631,42
w tym:

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 871.631,42
w tym :
budowa kanalizacji  sanitarnej Bratkowice-Trzciana –Dąbrowa
środki własne (planowana pozyczka) 264.714,82

budowa kanalizacji  sanitarnej Trzciana –Dyndy
środki własne (planowana pożyczka) 131.130,82

budowa kanalizacji  sanitarnej Świlcza-Olchowa
środki własne (planowana pożyczka) 302.360,00

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy ( planowana pożyczka ) 173.425,78
Ogółem 917.090,80



Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
010 Rolnictwo i łowiectwo 3.386,00

w tym :
01030 Izby rolnicze 3.386,00

w tym :
2850 Wpłaty  gmin na rzecz  izb rolniczych  w wysokości 2 % uzyskanych

wpływów z podatku rolnego
3.386,00

600 Transport i łączność 22.811,00
w tym :

60016 Drogi publiczne gminne 22.811,00
w tym :

4270 Zakup usług remontowych 22.811,00

801 Oświata i wychowanie 149.854,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 124.314,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.750,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 414,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –ZS w Świlczy 27.000,00

80104 Przedszkola 25.540,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00
4260 Zakup energii- Przedszkole w Świlczy 11.500,00
4300 Zakup usług pozostałych- Przedszkole w Trzcinie 5.040,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.000,00
w tym :

90001 Gospodarka ścieków i ochrona wód 17.000,00
w tym:

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –kanalizacja
Przybyszówka

17.000,00

Ogółem 190.051,00



       Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr III/ 8 /2006
 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 .grudnia  2006  r

Zestawienie pozycji  zmniejszenia   przychodów

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota zł
952 Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na

rynku krajowym
917.090,80

w tym
-remont dróg gminnych 10.000,00
- stworzenie warunków do rozwoju  bazy dla aktywnego
wypoczynku i agroturystyki  w Gminie Świlcza

35.459,38

-rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy 173.425,78
-budowa kanalizacji sanitarnej Bratkowice-Trzciana -Dabrowa 264.714,82
-budowa kanalizacji sanitarnej Trzciana –Dyndy 131.130,82
-budowa kanalizacji sanitarnej Świlcza –Olchowa 302.360,00
Ogółem 917.090,80

    Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr III/ 8/2006
  Rady Gminy Świlcza z dnia 15 .grudnia    2006

Zestawienie  przeniesienia  planowanych wydatków

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4
801 Oświata i wychowanie 2.830,41

w tym :
80110 Gimnazja 2.830,41

w tym :
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.830,41

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.830,41
w  tym :

85401 Świetlice szkolne 2.830,51
w tym :

3020 Wydatki osobowe  niezliczone do
wynagrodzeń

437,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.081,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 48,41

Ogółem: 2.830,41 2.830,41
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