
Uchwała nr  XLII/460/2005
Rady  Gminy  Świdnica

z dnia  8 września 2005 r.                                projekt II

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                    21.235 zł
w:

Dziale 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                        12.485 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                                                           12.485 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów         12.485 zł

Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH    8.750 zł
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75615– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków       8.750 zł    
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
   lokalnych i innych jednostek organizacyjnych  

§ 0330 – podatek leśny         8.750 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                     97.000 zł
w:        

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      97.000 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                        97.000 zł  

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         97.000 zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                          118.235 zł
w:      
  
Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                     65.750 zł



rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                   25.000 zł  

§ 4270 – zakup usług remontowych          25.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                     40.750 zł  

§ 4300 – zakup usług pozostałych         40.750 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                                     
12.485 zł                                                        

rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                                                                            
12.485 zł                                                                                             

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        10.650 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne          1.835 zł 

                                  

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                15.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                  15.000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                15.000 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      25.000 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                        25.000 zł  

§ 4300 – zakup usług pozostałych         25.000 zł

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

§5.  Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody                                                                                                                33.203.461 zł
- wydatki                                                                                                                 36.302.735 zł
- deficyt  3.099.274 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz 
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Uzasadnienie
do uchwały nr  XLII/460/2005
Rady  Gminy  Świdnica
z dnia  8 września 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 12.485 zł w dz.750, rozdz.75023 z tytułu refundacji kosztów
zatrudnienia trzech pracowników, na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem
Pracy w Świdnicy. 

2. Zwiększono  plan  dochodów  o  8.570  zł  w  dz.756  z  tytułu  uzyskania  ponadplanowych
dochodów z podatku leśnego od osób prawnych. 

3. Zmniejszono  plan  wydatków  o  kwotę  97.000  zł  w  dz.  900,  rozdz.  90015  z  zadania
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” ponieważ po przeprowadzonym
postępowaniu  przetargowym ostateczna  kwota  na  realizację  ww.  zadania  jest  niższa  od
planowanej.

4. Zwiększono plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70004 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na
przyłączenie do sieci energetycznej budynków komunalnych.

5. Zwiększono plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 40.750 zł na pokrycie kosztów
związanych ze sprzedażą nieruchomości Gminy.

6. Zwiększono plan wydatków w  dz. 801,  rozdz.  80101  o kwotę 15.000 zł  na zadanie p.n.
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie”. Zadanie będzie realizowane w
latach 2005-2006, z czego w roku bieżącym należy zabezpieczyć w budżecie 15.000 zł na
koszty dokumentacji.

7. Zwiększono plan wydatków w  dz.  900, rozdz.  90015  o kwotę  25.000 zł  na eksploatację
urządzeń oświetleniowych.

Radca prawny Jarosław Wasyliszyn

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek  

Sporządziła: Agnieszka Pańczak
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