
UCHWAŁA Nr VIII/55j2011
RADY GMINY w ŚWIERCZOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r.
Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
.(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)
RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje:

1.Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę
w tym:
Dochody bieżące
zgodnie z załącznikiem m 1
2.Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę
w tym:
Wydatki bieżące
zgodnie z załącznikiem m 2

905.103,06 zł
100.000,00 zł

Budżet gminy po zmianach wynosi:
Dochody budżetu
z tego:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki budżetu
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

10.550.884,06 zł
103.500,00 zł

14.575.251,95 zł

10.533.828,44 zł
4.041.423,51 zł
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Załącznik Nr l
do uchwały Nr VIII/SS/2011
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 czerwca2011 r.

DZIAŁ Dochody wg źródeł Zwiększenie
o kwotę w zł

750 Administracja publiczna 16.160
Dochody bieżące 16.160
- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w 16.160art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dochody od osób prawnych, od osób

756 fizycznych i od innych jednostek nie 712.306posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Dochody bieżące 712.306
- podatek od nieruchomości 691.648
- podatek rolny 10.000
- podatek leśny 1.738
- podatek od czynności cywilnoprawnych 300
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na 8.620

I podstawie odrębnych ustaw
852 Pomoc społeczna 76.637,06

Dochody bieżące 76.637,06
- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w 76.637,06art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich

Razem dochody budżetowe 805.103,06
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/SS/20n
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 czerwca 2011r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie
o kwotę w zł o kwotę w zł

700 70005 Wydatki bieżące 10.000 100.000
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 10.000 100.000
w tym na :
wydatki związane z realizacją ich 10.000 100.000statutowych zadań

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami 10.000 100.000i nieruchomościami
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10.000 100.000
710 71004 Wydatki bieżące 100.000 -

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 100.000 -
wtymna:
wynagrodzenia i składki od nich 1.149 -naliczane
wydatki związane z realizacją ich 98.851 -statutowych zadań

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania 100.000 -przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa 100.000 -
750 75023 Wydatki bieżące 663.693 -

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 663.693 -
w tym na :
wydatki związane z realizacją ich 663.693 -statutowych zadań

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na . 663.693 -prawach powiatu)
750 75075 Wydatki bieżące 25.830 -

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 9.670 -
wtymna:
wydatki związane z realizacją ich 9.670 -statutowych zadań
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których 16.160 -
mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu 25.830 -terytorialnego



Dział 750 - Administracja publiczna 689.523 -
801 80104 Wydatki bieżące 8.620 -

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 8.620 -
wtymna:
wydatki związane z realizacją ich

8.620 -statutowych zadań
Rozdział 80104 - przedszkola 8.620 -
Dział 801 - Oświata i wychowanie 8.620 -
852 85295 Wydatki bieżące 76.637,06 -

z tego:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których 76.637,06 -
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Rozdział 85295 - pozostała działalność 76.637,06 -
Dział 852 - Pomoc społeczna 76.637,06 -
854 85412 Wydatki bieżące 1.500 -

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 1.500 -
w tym na :
wydatki związane z realizacją ich 1.500 -statutowych zadań

Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 1.500 -
szkolenia młodzieży
854 85415 Wydatki bieżące 13.931 -

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 13.931 -
wtymna:
wydatki związane z realizacją ich 13.931 -statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób 13.931fizycznych -

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów 13.931 -
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 15.431 -
926 92601 Wydatki bieżące 4.892 -

z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 4.892 -
wtymna:
wynagrodzenia i składki od nich 4.892 -naliczane

Rozdział 92601- obiekty sportowe 4.892 -
Dział 926 - Kultura fizyczna 4.892 -
Razem wydatki budżetowe 905.103,06 100.000


