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Uchwała   Nr II/4/2010
Rady Gminy Świlcza

z dnia  15   grudnia  2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy  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.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  85.607,00zł.
      w tym:

1) opłata stała w placówkach oświatowych   kwota 16.600,00 zł,
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych  kwota 520,00 zł,
3) zwroty  z lat ubiegłych kwota 194,00 zł,
4) część oświatowa  subwencji ogólnej kwota  68.293,00 zł.

 2. Szczegółowe   kwoty    dochodów   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa
     tabela  nr 1 do niniejszej  uchwały.
 3.  Zmianę  części oświatowej  subwencji   ogólnej  wprowadza    się    na     podstawie   pisma

Ministra     Finansów  Nr   ST5/4822/36g/BKU//10  z dnia  26.10 2010 r., Nr
ST5/4822/52g/BKU//10  z dnia  10.11 2010  r.

 4  Zwiększa się  wydatki budżetowe o kwotę 85.607,00 zł.
      w tym:

1) dotacja dla  Gminy Miasto Rzeszów na utrzymanie przedszkola kwota 50.000,00 zł,
2) wydatki placówek oświatowych kwota 13.607,00 zł,
3) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury kwota 22.000,00 zł.

  5. Szczegółowe   kwoty    wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa
tabela  nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 2.

    1. Zwiększa się plan dochodów  własnych  i wydatków  nimi sfinansowanych  w kwotach
20.000,00 zł.

          1) dochody  20.000,00 zł.
          2) wydatki 20.000,00 zł.
    2. Szczegółowe kwoty  dochodów i wydatków  nimi sfinansowanych  określa   załącznik nr 1

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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Tabela Nr 1 do uchwały  Nr II/4/2010
Rady Gminy  Świlcza z dnia   15 grudnia  2010 r.

Zestawienie  dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
758 Różne rozliczenia 68.293,00

w tym :
75801 Część oświatowa  subwencji  ogólnej  dla jednostek

samorządu terytorialnego
68.293,00

1.dochody bieżące 68.293,00
2920 Subwencja ogólna z budżetu 68.293,00

801 Oświata i wychowanie 17.314,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 7.364,00
1.dochody  bieżące 7.364,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6.650,00
0920 Pozostałe odsetki 520,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 194,00

80104 Przedszkola 9.950,00
1.dochody  bieżące 9.950,00

0690 Wpływy z różnych opłat 9.950,00
Ogółem 85.607,00
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Tabela Nr 2 do uchwały  Nr II /4/2010
Rady Gminy  Świlcza z dnia  15  grudnia  2010 r.

Zestawienie wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
801 Oświata i wychowanie 63.607,00

w tym :
80101 Szkoły podstawowe 4.090,00

1.wydatki bieżące 4.090,00
w tym w szczególności na :
1) wydatki jednostek  budżetowych  w tym na : 4.090,00

a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczone 4.090,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.480,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 86,00

80104 Przedszkola 59.517,00
1.wydatki bieżące 59.517,00
w tym w szczególności na :
1) wydatki jednostek  budżetowych  w tym na : 9.517,00

a) wydatki związane  z realizacją ich statutowych  zadań 9.517,00
4580 Pozostałe odsetki 3.533,00
4610 Koszty postępowania  sadowego i prokuratorskiego 5.984,00

2) dotacje na zadania bieżące 50.000,00
2310 Dotacje celowe przekazane  gminie  na zadania bieżące  realizowane

na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami  samorządu
terytorialnego

50.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.000,00
w tym :

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice  i kluby 22.000,00
1. wydatki bieżące 22.000,00
1) dotacje na zadania bieżące 22.000,00

2480 Dotacje  podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 22.000,00
Ogółem 85.607,00
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Załącznik Nr  1 do uchwały  Nr II/4/2010
Rady Gminy Świlcza z dnia  15 grudnia 2010 r.

Zestawienie    dochodów   własnych i  wydatków  nimi  sfinansowanych

Zwiększenia

Lp Nazwa jednostki budżetowej Plan dochodów Plan wydatków

1 Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej 20.000,00 20.000,00

Razem 20.000,00 20.000,00
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Tabela Nr 3 do uchwały  Nr II / 4/2010
Rady Gminy  Świlcza z dnia   15 grudnia 2010 r.

Zestawienie przeniesienia planu  wydatków  między  działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4

010 Rolnictwo i łowiectwo 11.432,00
w tym :

01095 Pozostała działalność 11.432,00
1. wydatki majątkowe 11.432,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- montaż
pompy odwadniającej w Rudnej Wielkiej

11.432,00

600 Transport i łączność 11.432,00
w tym :

60016 Drogi publiczne gminne 11.432,00
1. wydatki  bieżące 11.432,00

w  tym w szczególności na :
1)wydatki jednostek budżetowych  w tym na : 11.432,00
a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 11.432,00

4270 Zakup usług  remontowych 11.432,00

801 Oświata i wychowanie 12.840,00
w tym :

80101 Szkoły podstawowe 12.840,00
1. wydatki  bieżące 12.840,00

w  tym w szczególności na :
1)wydatki jednostek budżetowych  w tym na : 12.840,00
a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 12.840,00

4300 Zakup usług pozostałych 12.840,00

852 Pomoc społeczna 50.500,00 50.500,00
w tym :

85203 Ośrodki wsparcia 50.500,00 50.500,00
1. wydatki bieżące 50.500,00

w  tym w szczególności na :
1)wydatki jednostek budżetowych  w tym na : 50.500,00
a)wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 50.500,00

4270 Zakup usług  remontowych 50.500,00
2. wydatki majątkowe 50.500,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych -ŚDS  w
Woliczce

50.500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.000,00 24.000,00
w tym :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24.000,00 24.000,00
1. wydatki  majątkowe 24.000,00 24.000,00

w  tym w szczególności na :
6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych-

opracowanie projektu budowy kanalizacji  ( IKEA )
24.000,00

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych –
wykonanie kanalizacji w Rudnej Wielkiej

24.000,00
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1 2 3 4

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.840,00
w tym :

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 4.740,00
1. wydatki  bieżące 4.740,00

w  tym w szczególności na :
1) dotacje na zadania bieżące 4.740,00

2480 Dotacje  podmiotowe z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

4.740,00

92116 Biblioteki 8.100,00
1. wydatki  bieżące 8.100,00

w  tym w szczególności na :
1) dotacje na zadania bieżące 8.100,00

2480 Dotacje  podmiotowe z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Ogółem 98.772,00 98.772,00
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