
 Uchwała nr XXXIV/387/2005

Rady Gminy Świdnica

z dnia 10 marca 2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na 2005 r.

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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o  kwotę                                             28 800 zł w:

dziale 801- Oświata i wychowanie                                                                              28 800 zł

rozdz. 80101-  Szkoły podstawowe                                                                               16 500 zł

              § 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

                           Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

                           jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

                           innych umów o podobnym charakterze                                                1 500 zł

              § 0830- Wpływy z usług                                                                                  15 000 zł

rozdz. 80110- Gimanzja                                                                                                 12     300 zł  

               § 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

                            Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

                            jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

                            innych umów o podobnym charakterze                                             12 300 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                 128 800 zł

w:

dziale 801-  Oświata i wychowanie                                                                           128 800 zł



rozdz. 80101- Szkoły podstawowe                                                                                16     500 zł  

             §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                           1 500 zł

             §  4220 Zakup środków żywności                                                                     15 000 zł

             § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  100 000 zł

rozdz. 80110  Gimnazja                                                                                                 12     300 zł  

  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                           3 200 zł

  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                           3 000 zł

  § 4270 Zakup usług remontowych                                                                     6 100 zł

§3 Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę                                                   100 000 zł

w:

dziale 801-  Oświata i wychowanie                                                                           100 000 zł

rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                                100     000 zł  

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   100 000 zł

§4. W uchwale budżetowej nr XXXIII/ 380/ 2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia

2005 r. zmienia się:

1) w załączniku nr 15 kwotę długu w 2004 r. zmniejsza się o kwotę 518 932 zł zgodnie z

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) § 14.1. otrzymuje brzmienie: „Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec

2005 r. w wysokości 9 961 781 zł w tym:

- kredyty, pożyczki                                -     7 261 781 zł,

- obligacje komunalne                           -      2 700 000 zł”,

       3) w § 13.1 wyraz „dochody” zastępuje się wyrazem „przychody”,

    4)  w załączniku nr  18  poz.  17 otrzymuje  brzmienie  zgodnie  z  załącznikiem nr  2  do

niniejszej uchwały.

§5. Budżet Gminy Świdnica na 2005 r. po zmianach wynosi:

- dochody                                                                                                                33 070 891 zł

- wydatki                                                                                                                 35 947 395 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Malisz
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/387/2005

Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 marca 2005 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na 2005 rok.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały do budżetu gminy na 20 r.
wprowadzono następujące zmiany:
1. Zgodnie ze zmianami ustawy o finansach publicznych utworzono dochody własne

jednostek budżetowych, określono kwoty planowanych przychodów i finansowane z nich
wydatki w wysokości 28.800 zł. W związku ze zmianą interpretacji przepisów prawa w
tym zakresie zdejmuje się te wielkości po stronie dochodów i wydatków w budżecie
gminy.

2. W załącznikach nr 4 i nr 8 do uchwały budżetowej nr XXXIII/ 380/ 2005 Rady Gminy
Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r.  omyłkowo zamieszczono wydatki inwestycyjne w
kwocie  100 000  zł,  w  dziale  801  Oświata  i  wychowanie,  rozdz.  80101  Szkoły
Podstawowe zamiast w rozdz. 80110 Gimnazja.

3. W  załączniku  nr  15  uaktualniono  prognozę  kwoty  długu  o  wielkości  wynikające  z
wykonania zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2004 r.
Faktyczna kwota długu w 2004 r. w stosunku do prognozowanej została zmniejszona o
518.932 zł.   

4. W załączniku nr 18 do uchwały budżetowej nr XXXIII/ 380/ 2005 Rady Gminy Świdnica
z  dnia  27  stycznia  2005  r.  w  pozycji  17  omyłkowo  wpisano  kwotę  1.125.000  zł  w
wydatkach na 2006 r. zamiast w wydatkach na 2005 r. oraz środki z budżetu gminy na
2005 r. w wysokości 100 000 zł zamiast 70 000 zł. Zmiana ta nie wpływa na ogólna kwotę
wydatków inwestycyjnych.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Projekt uchwały został rozpatrzony przez
Komisję Budżetu
na posiedzeniu w dniu 3.03.2005
Komisja wydała opinię pozytywną

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Sporządziła: A. Dymitruk
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