
Uchwała nr  XL/449/2005
Rady  Gminy  Świdnica
z dnia  8 lipca 2005 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym
/Dz.U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm./,  art.  124 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r.  o finansach publicznych  /Dz.U. z 2003 r.  Nr  15, poz.  148  z  późn.  zm./
uchwala  się,  co następuje:

      §1.  Zwiększa się dochody budżetowe o  kwotę                   10.496 zł
w:

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                              496 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          496 zł    

               
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów                      496 zł

Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                        10.000 zł  

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                           10.000 zł  

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej       10.000 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                 1.369.189 zł
w:        

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                      1.369.189 zł

rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
   obszarów wiejskich                                                                            1.369.189 zł  

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            1.369.189 zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                           10.496 zł
w:      



Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                              496 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          496 zł    

               
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

   w nadmiernej wysokości                       496 zł

 Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                       10.000 zł  

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                           10.000 zł  

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     423 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy  60 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         2.450 zł 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         2.860 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych         4.207 zł

§4. Nadwyżka w kwocie 1.369.189 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów
z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 

§5.  W uchwale nr XXXIX/439/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2005 r. w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok  § 10 otrzymuje brzmienie: „Budżet po zmianach
wynosić będzie : - dochody 33.543.103 zł, – wydatki 37.752.715 zł, - deficyt 4.209.612 zł.” 

§6.  W uchwale nr XXXIII/380/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r. w
sprawie budżetu gminy na 2005 rok załączniki nr 9, nr 14 i nr 18 otrzymują brzmienie zgodnie z
załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
 

§7.  Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody                                                                                                                33.558.399 zł
- wydatki                                                                                                                 36.398.822 zł
- deficyt  2.840.423 zł

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie
do uchwały nr  XL/449/2005

Rady Gminy  Świdnica
z dnia 8 lipca 2005 r.

w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2005 rok.

Podjęcie  niniejszej  uchwały  podyktowane  jest  przede  wszystkim  koniecznością
dostosowania  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  pod  aktualne  potrzeby  inwestycyjne
związane z Sektorowym Programem Operacyjnym. W budżecie Gminy na 2005 rok dokonano
następujące zmiany:

1. W dz. 852, rozdz. 85212 dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na kwotę 496 zł
tytułem nadpłat świadczeń rodzinnych oraz zwrotu zasiłku celowego zwrotnego wypłaconych
w 2004 roku. 

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 854, rozdz. 85412 o kwotę 10.000 zł. Zgodnie
z umową z dn. 29.06.2005 r. zawartą z firmą Cargill Polska, Gmina otrzyma  darowiznę w tej
wysokości na cele oświatowo – wychowawcze. Środki zostaną przeznaczone na wypoczynek
wakacyjny dzieci z naszej Gminy.

3. Zmniejszono  plan  wydatków w  dz.  010,  rozdz.  01036 o  kwotę  1.369.189 zł.  Zgodnie  z
harmonogramem  rzeczowo-  finansowym  zadania  pn.  Odnowa  wsi  Pogorzała,  Pszenno,
Grodziszcze będą realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w 2006 roku.
Na 2005 rok pozostaje niezbędny plan wydatków związany z kosztami dokumentacji. 

4. W  uchwale  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy na  2005  rok
poprawiono kwotę dochodów i  wydatków ogółem stosownie do naniesionych w uchwale
zmian.

  
5. Zaktualizowano załączniki nr 9, nr 14, nr18  do uchwały budżetowej.

Projekt nie budzi zastrzeżeń Katarzyna Kwiatkowska

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Zastępca Wójta Gminy Zbigniew Kanicki

Sporządziła: Agnieszka Pańczak


