
Uchwała nr  XXXV/412/2005

Rady  Gminy  Świdnica

z dnia  31 marca 2005

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                    74.269 zł
w:

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                   21.000 zł

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                            21.000 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                                                                                 21.000 zł  

Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
                      I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
                      OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
                        Z ICH POBOREM                                                                                 7.382 zł  

rozdz. 75621 -  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa    7.382 zł 
  
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych                                                          7.382 zł

Dziale 852 – POMOC  SPOŁECZNA                                                                        24.987 zł 

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                  24.987 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów                                                                          24.987 zł



Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     20.900 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                      20.900 zł

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  20.900 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe                           o kwotę                     15.000 zł
w:        

Dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                          15.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                             15.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                                                  15.000 zł

 §3. Zwiększa się wydatki budżetowe                             o  kwotę                 110.169 zł
w:

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                   21.000 zł

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                            21.000 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług                                                                            21.000 zł

Dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                          15.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej                                                                15.000 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                                  15.000 zł

                         
Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                         32.369 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                  32.369 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           24.841 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   4.519 zł



§ 4120 – składki na fundusz pracy                                                                                       609 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                                 2.400 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     41.800 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                      41.800 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        41.800 zł

§4.  Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 20.900 zł, na realizację zadania inwestycyjnego
„Budowa przydomowej oczyszczalni  ścieków we wsi  Bystrzyca Górna  nr  70A,  71”,  którego
źródłem pokrycia będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 5.  Deficyt budżetu gminy 2005 roku  po wprowadzonych zmianach wynosić będzie 2.897.404
zł.
 
§ 6.  Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody                                                                                                                33.145.160 zł
- wydatki                                                                                                                 36.042.564 zł

§7.  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, 15 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1
i nr 2 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

do uchwały nr  XXXV/412/2005

Rady Gminy  Świdnica

z dnia 31 marca 2005

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 budżetu gminy o 21.000 zł w dz. 700, rozdz. 70004, § 0750, tj. o
podatek VAT od czynszów za najem lokali  mieszkalnych i użytkowych. Dochody ujęte w
planie były kwotami netto (bez VAT – u). O kwotę 21.000 zł zwiększono plan wydatków w
dziale 700, rozdz. 70004, § 4530 na zapłatę podatku VAT z czynszów. 

 
2. Zwiększono plan dochodów o 7.382 zł w dz.756, rozdz.75621, § 0020 tytułem uzyskanych

ponadplanowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 24.987 zł w dz. 852 Pomoc społeczna tytułem zwrotu
95 % kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób
zatrudnionych w ramach robót publicznych (783 zł + 18,19 zł składka ZUS). Do 07.02.2005
r.  zatrudniano  6  osób,  od  08.02.2005  r.  zatrudniono  7  osób.  Termin  realizacji  robót
publicznych wyznaczono do 09.05.2005 r. Plan wydatków zwiększono o 32.369 zł na płace i
koszty związane z organizacją robót publicznych przez GOPS.

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.900 zł w dziale 900, rozdz. 90001, § 6260 tytułem
przyznanej gminie dotacji na realizację zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
we wsi  Bystrzyca Górna nr 70A, 71” przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Stronę wydatków zwiększono o 41.800 zł, tj. o kwotę
dotacji 20.900 zł i kwotę pożyczki 20.900 zł, jaką gmina zaciągnie na realizację tego zadania.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano korekty: zmniejszono wydatki w rozdz. 85154, §
4300 zakup usług pozostałych o 15.000 zł i  zwiększono wydatki w rozdz.  85149, § 4280
zakup  usług  zdrowotnych.  W załączniku  nr  4  do  uchwały budżetowej  nie  wyodrębniono
rozdziału  85149 Programy polityki  zdrowotnej.  Kwota  wydatków w dziale  851 nie ulega
zmianie  i  wynosi  225.000  zł,  z  tego:  210.000  zł  na  realizację  zadań   profilaktyki  i
przeciwdziałania alkoholizmowi, 15.000 zł na programy profilaktyki zdrowotnej. 



 
6. Deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę 20.900 zł, tj. o pożyczkę z WFOŚiGW na

na realizację zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Bystrzyca Górnej
nr 70A, 71”. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych gminy. 

  
7. Zaktualizowano  załącznik  nr  14  uchwały  budżetowej  zawierający  wykaz  zadań

inwestycyjnych  planowanych  do  realizacji  w  2005  r.  oraz  załącznik  nr  15  zawierający
prognozę kwoty długu.

Skarbnik Gminy: Anna Szymkiewicz

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Katarzyna Kwiatkowska

Sporządziła: A. Dymitruk


