RADA GMINY

Uchwala Nr LXIIII49912018
Rady Gminy Świlcza

ŚWILCZA

z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn o zm.) oraz 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 r. poz. 2077
z późn o zm.) Rada Gminy, stanowi co następuje:

§l.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 65 120,87 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
2. Szczegółowe kwoty doch odów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr l do

1.

uchwały.

§ 2.
wydatki budżetowe o kwotę 65 120,87 zł z przeznaczeniem na wykonanie dojścia do
boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz siłowni zewnętrznej w Świlczy.
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do

J.

Zwiększa s i ę

uchwały.

§ 3.
Dokonuje

się

budżetowej

przeniesienia planu wydatków pomiędzy
zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

działami, rozdziałami

i paragrafami klasyfikacji

§ 4.
I. Zmniejsza s ię plan dotacji z budżetu o kwotę 90 000,00 zł
2. Zestaw ienie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu

określa załącznik

do

uchwały.

§ 5.
Wykonanie

uchwały powierza się

Wójtowi Gminy.

§ 6.
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.
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Tabe la Nr 1 do u chwały Nr LXIll/499120 18
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zestawieni e dochodów w d ostosowaniu do klasyfikacji

budżetowej

Zwiększen i a

Nazwa jednostki sprawozdawczej

SWILCZA

Nr dokumentu

Uchwała

Dział

1

Nr

12018

018·08·27

Data podjęcia
Rodzaj

Plan dochodów

Rozdział

Parag raf

Treś ć
Różne

758
75814

Rożne

Kwota

rozliczenia

65120,87
65120,8

rozliczenia finansowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea lizację

2030

Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

14579,3

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea liza cję
nwestycji i zakupów 4nwestycyj nych wła snych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-qrnlnnych)

50541 ,4

Razem:

65120,87

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIll/499 12018
Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zęst awienie

wyda tków w dos tos owan iu do klasyfikacj i

bu d żetowe j

Zwiększen i a

Nazwa jed nostki sprawozdawczej

~WILCZA

Nr dokumentu
Data podjęcia

2018-08-27

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozd z iał

Uchwała Nr

I

12018

926
9260 1

6050

Wartość

Treść

Paragraf
Kultura fizyczna

65 120,8

pbie kty sportowe

65 120,8,

twydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonani
~ojścia do boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz siłown'

65 120,8'

ewnętrznej

w Świlczy

Razem:

65120, 87 1

Tab ela nr 3 do uchwały Nr LX1I1/499/2018
Rady Gminy Swllcza z dnia 27 sie rpnia 201 8 r.
Prleniesienia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Nazwa jednostki

ISWILCZA
Uc hwała Nr

Nr dokumentu

Pata podjęcia
Rodzaj
Dział

/

/2018

2018 ·08·27
Plan wydatków

R ozdział

Paragraf

Tre ść

Gospodarka komunalna I ochrona

900

Gospodarka

90001

6050

90017
6210

ściek owa

Wartość

środowiska

O,OC

i ochrona wód

90000.Ot

rvvydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ..Budowa siec
r-v0d oci ą 9 0wej w m iej scowo ś ci a ch Mrowia i Rudna Wielka wraz
pom p own ią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudne
""iełkiej na działkach nr ewid.: 2724 , 2732 , 2733 , 2n6, 2790r.i
położonych w miejscowości MrowIa, gmina Świ l cza oraz na działkach n
ewid. 171 , 175, 17717, 177/9, 185, 191 p ołożonych w miejscowośc
Rudna W ielka, gmina Świlcza "

90 DOO,OC

lzaldady gospodarkI komunalnej

·90 DOO,OC

Dotacje celowe z budże tu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam orzą dowy c h

· 90 000,OC

a kładów b udżetowych

Razem :

0,001

Załącznik do u chwały Nr LXIII /499 /20 18
Rady Gminy Świlcza l dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zest awien ie zmian planowanych kwo t dota cji udzielonych z
Dzial

Rozdzi ał

Trelt

l

2

3

Jednostki sektora
finansów
publicznych
900

900 17

budżetu

gminy na 2018 r ok
Kwota dotacii
celowej
4

Nazwa jednostki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ś wil czy - na budowę zadaszenia

na ..oczyszczalni ście ków" w Swilczy
Razem

· 90000,00
- 90 000 ,00

