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Uchwała Nr lV1/425/2018

Rady Gminy Świlcza
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżet owej Gminy Świlcza na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i art, 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o s a m o rz ąd z i e gminnym (Dz. U. z 2017 L, poz. 1875 z pó źn, zm.) ora z art . 211, art . 212,
-art, 220, art. 235 i art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 L , poz. 2077) Rada Gminy Świlcza , st anowi co na stępuje:

§ 1.
Zwi ększa się doch ody bu dżetowe o kwotę 669979,25 zł, obejmującą d ota cj ę
w ram ach Regionaln ego Programu Operacyjnego Województwa Podkarp ackiego na
lata 201 4-20 20 wsp ółfinan sowan ego ze ś ro dków Eur ope jskiego Funduszu
Społeczn ego, Dzi ałani e 8.4 Poprawa do stępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zas tęp czej Projekt RPPK.08.04.00 -18-0015/17 Funkcj onowanie Środowi s kowej
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świl czy.
2. Sz cz egółowe kwoty dochodów w dostosowan iu do klasyfi kacji budż etowej określ a
tabela nr 1 do niniej szej uchwały.

1.

§2.
wy da tk i budż etowe o kwotę 669979,25 zł z przeznaczeniem na
reali zację
projektu
pn.
"Funkcjonowanie
Środowiskowej
Świ etlicy
Socjoterape utycz nej w Świlczy.
2. Sz czegół owe kwoty wyd atków w dostosowan iu do klasyfikacji budż etowej określ a
tabela nr 2 do nini ejszej uchwały.

1.

Zwi ększa s ię

§3.
Dokonuje się p rzem eslen ia planu wydatków p om i ędzy dzi ałam i, rozdz iała mi
i paragra fami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
§4.
1. Zwię ksza si ę plan dotacji z budżetu o kwotę 350000,00 zł.
2. Zestawienie zmian planowanej kwoty dotacji z budżetu

o kreśla załączni k

do niniejszej

uchwały.

§ 5.
Wykonan ie u chwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.
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Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVI /425/2018
Rady Gminy Świlcza z dn ia 26 lutego 2018 r.

Zestawjenie do chodów w do sto sowaniu do klasyfikacjj budże towej
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Dział

Rozdział

~W1LCZA
U chwała

Nr LVII

12018

2018-02·26
Plan dochodów
Treść

Paragraf
Pomoc

852

Kwota

669 979,25

s połec z na

Pozostala dzi ałal n o ś ć

85295

669979,25

w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ZE
$rodków UE - na zadanie pn. "Funkcjonowanie
ŚrC?dowis kowej
Świetl icy
Socjoterapeutyczne
wSwilczy"
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
u działe m ś ro d ków europejskich oraz ś ro d ków,

2007

ramach budżetu

środków europejskich, z

~ ochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205

2009

o których mowa

fN art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub pła tności •

613366.0C

wyłączenierr

Ootacje celowe w ramach programów fina nsowanych
udzia łe m ś rodków europejskich oraz ś rodków , o których mowa
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności ..
ramach budżetu ś rod k ów europejskich, z wyłączenie m
~ochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

fN

56613,2

669979,25

Razem :

Tabela nr 2 do uch wały Nr LVI/ 425/2 018
Rady Gm iny Świl cza z dn ia 26 lutego 2018 r.

Zestawienie wydatkÓw w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęc ia
Rodzaj
Dział

Rozdzia ł

SWILCZA
Uchwała LVU

12018

2018-02-26
Plan wydatków

Paragraf

852
85295

Wartość

Treść

Pomoc społeczna

669979,2

Pozos tała dZiałalność

669979.2

~datki na rea lizację zadań finansowanych ze ś ro d kó w

UE na zadanie "Funkcjonowanie Srodowiskowe
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

4017

Wynagrodzenia osobowe pracown ików

308 932.09

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28514,22

4117

Składki

na ubezpieczenia społe czn e

53939.5:

4119

Składki

na ubezpieczenia społeczne

4 978,51

4127

~kładki na Fundusz Pracy

4129

Składki

4217

jlakup materiałów i wyposażenia

93 890.9

4219

jlakup materiałów i wyposażenia

8666.0

7568.82

698.5~

na Fundusz Pracy

4267

akupenergii

4269

Zakup energii

4287

7akup usług zdrowotnych

4289

Zakup usłu9 zdrowotnych

4307

Zakup usłU9 pozostatych

13183.2C
1 216.8
549,3

50,70

PRZ EWC DNIr7Arv
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~~

51 259.21

D zi ał

Roz dzi ał

Treść

Paragraf

Kwota

4309

~akup usług pozostalych

4731 ,1

4437

Różn e opła ty

i s kład k i

5493,00

4439

Różne opłaty

i składki

507 ,00

4447

!odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4449

Odpisy na

6057

jwydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

67563,9C

6059

jwydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6236, lC

za kład owy

fundusz

świadczeń

10986,00
1 014 ,OC

socjalnych

Razem:

6 6 9 979, 2 5 1

Tab ela nr 3 do u chwa ły Nr LVI! 42 5/2018
Rady Gminy Św i lcza z dn ia 26 lutego 2018 r.
Przeni esienia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikac ji b ud żetowej

Nazwa jednostk i sprawo zda wczej
Nr dokument u
Dala podjęc ia

12018

2018 -ll2·26

Plan wydatków

Rodzaj
D zi ał

SWILCZA
Uchwala Nr LVII

Ro zd z iał

Tre ść

Paragraf

Wa rtość

Transport i łączno ść

600
60014

6300

600 16
6050
750
75023
4300

Drogi publiczne pcwratowe

350 000,OC

Dotacja celowa na pomocfinansową udz ie laną między
ednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych

350000,OC

Drogi publiczne gminne

• 350 000 ,OC

~ydatki inwestycyjne jednostek budże towych - Budowa i

- 350 ODO,OC

modernizacja chodników
[Ad ministracja publiczna

·30000,0

U rzędy

- 30 000,0

qmm (miast l miast na prawach powiatu )

~akup usług pozostałych
B ezp iecz e ństwo

754
75412
6060
852
85203
43 00

0.00

publiczne i ochrona

- 30 000,0
p rzeciwpożarowa

450 000,0

Iochotmcze stra że pozarne

450 000,0

Wydatki na zakupyinwestycyjne jednostek budżetowych -

450000 ,0

Zak up ś redniego samochodu ratowniczo-g aś n iczeg o

Pomoc s połecz na

30000,0

Ośrodki ws parera

30000.0

Zakup usług pozostałych

30000,00

Gospod arka komunalna i ochrona ś ro d owi ska

900

Gospodarka

90001
6050

ś c ie kowa

.450000,00

i ochrona wód

- 450 OOO,OC

~ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 450 OOO,OC

Budowa sieci kanalizacyjnych i wod ocłąęowych - zwroty

- 180 OOO,OC

Budowa kanalizacji sanitarnejw m. Bratkowice (za CPN) w
kieru nku Mrowli

- 175 000,OC

Uzbrojenie terenów p rzyległych do rzeki Czarna od drogi
powiatowej w m. Bratkuwice

L...-

Razem:

- 95 OOO,OC
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Załączn ik do uchwały Nr LVI/ 425 /2018
Rady Gminy Świ lcza z dnia 26 luteg o 2018 r.

Zestawienie zmian pl anowanych kwot dotacji ud zielonych z

budżetu

gminy na 2018 rok

Zwiększen i a

Kwota dotacji

Dzia
I

Rozdział

l

2

Tre'ć

celowej
3

Jednostki sektora finansów
publicznych

4

Nazwa jednostki
w tym:

600

60014

Powiat Rzeszowski - na budowę chodników oraz
ciągów
pieszo-rowerowyc h
przy
drogach
powiatowych na terenie Gminy Świl cza
Ogółem

350 000,00

350000,00
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