
Uchwała nr  XLI/453/2005
Rady  Gminy  Świdnica

z dnia  31 sierpnia 2005 r.                               projekt II

projekt

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./
u c h w a l a  s i ę,  co następuje:

          §1.  Zwiększa się dochody budżetowe o  kwotę                   93.837 zł
w:

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                   23.900 zł

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                 20.400 zł  

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,    20.400 zł
    j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
    oraz innych umów o podobnym charakterze     

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                     3.500 zł  

§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste         3.500 zł
   nieruchomości

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
            I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                2.500 zł  

rozdz. 754124 – Ochotnicze straże pożarne                                                                                2.500 zł  

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,     2.500 zł
    j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
    oraz innych umów o podobnym charakterze

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                             65.837 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                                              65.837 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów      65.837 zł

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                                   1.600 zł  



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

1.600 zł

§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
    inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
    gminom ustawami 
1.600 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                    482.500 zł
w:        

Dziale 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                        232.500 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                                                           232.500 zł

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane 
232.500 zł

    z innych źródeł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                              250.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                             250.000 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
    na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin               250.000 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                     452.513 zł
w:        

Dziale 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                        310.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                                                           310.000 zł

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      232.500 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        77.500 zł
    

Dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                          12.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                                                         12.000 zł 

§ 4810 – rezerwy                                                                                                               12.000 zł
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Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                60.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                  60.000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          60.000 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      16.963 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność                                                                                         16.963 zł  

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         16.963 zł

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         53.550 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      53.550 zł  

§ 4270 – zakup usług remontowych         53.550 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                          322.701 zł
w:      
  
Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                     20.400 zł

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                   20.400 zł  

§ 4530 – podatek od towarów usług  (VAT)         20.400 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                         77.500 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                                                             77.500 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        77.500 zł

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
            I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                     451 zł  

rozdz. 754124 – Ochotnicze straże pożarne                                                                                     451 zł  

§ 4530 – podatek od towarów usług  (VAT)              451 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                               137.837 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                 137.837 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych            2.837 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          63.000 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            72.000 zł
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Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                                         1.600 zł  

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

1.600 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.600 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA         5.500 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami                                                                                           5.500 zł  
 
§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.500 zł

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           79.413 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                       79.413 zł  

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      79.413 zł

§5. Deficyt budżetu w kwocie 258.851 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym. 

§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 10, nr 14 i nr 18 otrzymują brzmienie
zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały.

§7.  Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody                                                                                                                33.173.590 zł
- wydatki                                                                                                                 36.272.864 zł
- deficyt  3.099.274 zł

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz 

4



Uzasadnienie
do uchwały nr  XLI/453/2005
Rady Gminy  Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2005 rok.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały do budżetu gminy na 2005 r.
wprowadzono następujące  zmiany:

1. Zwiększono  plan  dochodów  o  20.400  zł  w  dz.700,  rozdz.70004  z  tytułu  zwiększonych
wpływów z najmu i dzierżawy. 

2. Zwiększono plan dochodów o 3.500 zł  w  dz.700,  rozdz.70005  z  tytułu ponadplanowych
dochodów z użytkowania wieczystego.

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500 zł w dz. 754, rozdz. 75412 z tytułu wpływów z
wynajmu mienia. 

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 63.000 zł w  dz. 801, rozdz. 80101  z tytułu rozliczeń
podatku  VAT  z  wykonawcą  inwestycji  p.n.  „Budowa  Szkoły  Podstawowej  w  Lutomi”,
jednocześnie zaplanowano wydatek inwestycyjny w ramach rozliczenia podatku.

5. Zwiększono  plan  dochodów  o  kwotę  2.837  zł  w  dz.  801,  rozdz.  80101  tytułem
odszkodowania  z  ubezpieczenia  dla  SP  w  Bystrzycy  Górnej  za   uszkodzony  dach  i
jednocześnie zaplanowano wydatek na remont dachu.

6. Zwiększono dochody w dz. 852, rozdz. 85212, § 6310 o kwotę 1.600 zł tytułem zwiększonej
dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych
stanowisk  pracy,  zakup  zestawów  komputerowych,  itp.)  w  związku  z  realizacją  zadań
administracji  rządowej  zleconych gminie  (pismo  Wojewody  Dolnośląskiego  znak  PS-III-
3050-85/05 z dn. 04.08.2005 r.). 

7. Zmniejszono plan dochodów o 232.500 zł w dz. 750, rozdz. 75023 ze względu na negatywne
rozpatrzenie  wniosku  o  dofinansowanie  zadania  p.n.  „e  –  Powiat”  w  ramach  środków
ZPORR. 

8. Zmniejszono  plan  dochodów  o  250.000  zł  w  dz.  801,  rozdz.  80104,  ponieważ  po
ostatecznym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji p.n. „Budowa Przedszkola w
Pszennie” w ramach kontraktu wojewódzkiego Gminie została przyznana kwota 150.000 zł.

9. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 310.000 zł w dz. 750, rozdz. 75023 przewidzianą na
zadanie  inwestycyjne  „e  –  Powiat”,  ze  względu  na  negatywne  rozpatrzenie  wniosku  na
dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

10. Przeniesiono kwotę 12.000 zł  z działu 758 Różne rozliczenia z rezerwy na nieprzewidziane
wydatki do działu  801  na zakup pieca c. o. wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w
Lubachowie.
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11. Przeniesiono kwotę 60.000 zł w ramach dz.801, rozdz. 80101 z § 6050 wydatki inwestycyjne
do § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w
Lutomi Dolnej.

12. Zmniejszono plan wydatków w  dz.900,  rozdz. 90095 o kwotę 16.693 zł zaplanowaną na
wydatki  bieżące  Rady  Sołeckiej  w  Mokrzeszowie.  Ww.  kwotę  przeniesiono  na
współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku
świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie”. 

13. Przeniesiono kwotę 53.550 zł  w ramach dz.  921,  rozdz.  92109 zaplanowaną na remonty
świetlic  na  wydatki  inwestycyjne:  33.550  zł  na  zakup  windy do  świetlicy w Boleścinie,
20.000 zł na rozbudowę świetlicy w Mokrzeszowie.

14. Zwiększono plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70004 o kwotę 20.400 zł z przeznaczeniem na
podatek VAT za najem lokali użytkowych. 

15. Przeniesiono  kwotę  77.500  zł  w  ramach  dz.  750,  rozdz.  75023.   W  związku  z
nieotrzymaniem  środków  z  ZPORR  w  ramach  wspólnego  przedsięwzięcia  „e-  powiat”
zasadnym  jest  przesunięcie  tytułu  inwestycyjnego  na  zadanie  „e  –  gmina”.  Środki
zabezpieczone w budżecie Gminy (udział własny do „e –powiatu”) pozwolą na rozpoczęcie
procesu elektronicznego obiegu dokumentów w sferze obsługi budżetu gminy, księgowości
oraz  automatyzacji  procesów  merytorycznych.  Przesunięcie  środków  z  „e-powiatu”  na
zadanie „e – gmina”   w dalszym ciągu pozwala na składanie wniosków na dofinansowanie w
ramach programów z UE. 

16. Zwiększono plan wydatków w dz. 754, rozdz. 75412  o kwotę 451 zł z przeznaczeniem na
podatek VAT za wynajem mienia. 

17. Zwiększono plan wydatków w  dz. 900, rozdz. 90002  o kwotę 5.500 zł na zakup usług ze
środków pochodzących z opłaty produktowej.

18. Zwiększono plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92609 o kwotę 79.413 zł, z czego 33.550 zł na
zadanie  p.n.  „Budowa  dźwigu  towarowego  o  udźwigu  100  kg  w  świetlicy  wiejskiej  w
Boleścinie”  oraz  45.863  zł  na  zadanie  p.n.  „Podjazd  dla  niepełnosprawnych do  budynku
świetlicy  wiejskiej  w  Mokrzeszowie”.  Na  ww.  zadania  przeniesiono  środki  z  remontów
świetlic i Rady Sołeckiej w Mokrzeszowie. 

19. W  planie  finansowym  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
zmniejszono o 1.880 zł wydatki na zakup nagród w konkursie na najładniejszą wieś, dom,
zagrodę,  zwiększono  natomiast  wydatki  na  opłaty  za  korzystanie  ze  środowiska
(oczyszczalnia Mokrzeszów) i opracowanie koncepcji kanalizacji i wodociągowania gminy.

Radca prawny Jarosław Wasyliszyn

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Sporządziła: Agnieszka Pańczak
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