PROJEKT

UCHWAŁA Nr ......./XII/2011
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Gminy Krzywcza uchwala, co następuje:
§1
I. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział
Rozdział
Paragraf

700
70005
6298

854
85495
2007

2009

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
- zmniejszenie dochodów z tytułu pomocy
finansowej w ramach działania "Odnowa i
Rozwój Wsi" objętego PROW na lata
2007-2013 - realizacja zadania pn.
"Budowa obiektów użyteczności
publicznej o charakterze kulturalnym w
miejscowościach: Reczpol, Ruszelczyce i
Skopów oraz zagospodarowanie centrum
miejscowości Krzywcza"
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich

zwiększenia zmniejszenia

419 004,00
419 004,00

419 004,00

5 190,08
5 190,08

4 411,57

778,51

zwiększenie zmniejszenie

–2–
Dział
Rozdział
Paragraf

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia zmniejszenia

zwiększenie zmniejszenie

- przyznanie dodatkowych środków przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na
zadanie pn. "NA DOBRY POCZĄTEK wdrożenie programów rozwojowych Szkół
Podstawowych Gminy Krzywcza"
realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dochody wprowadzono na podstawie:
1) Pisma PE-0783-2-12/10/11 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z
dnia 20 czerwca 2011 r.
II. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział
Rozdział
Paragraf

700
70005
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4360
4370

4410
4440

801
80110
6050

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
- zwiększenie wydatków związanych z
bieżącym utrzymaniem świetlicy
wiejskiej w Babicach (począwszy od
dnia 01.07.2011 r. Gminne Centrum
Kultury w Babicach przekształcone
została w świetlicę wiejską)
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zwiększenie wydatków zgodnie z
protokołem konieczności na zadanie
pn. "Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Publicznego
Gimnazjum w Krzywczy"

zwiększenia

50 041,01
50 041,01
20 261,55
3 229,62
520,91
1 000,00
7 335,70
4 000,00
10 403,00
180,00
200,00

1 800,00
700,00
410,23

15 500,00
15 500,00
15 500,00

zmniejszenia

zwiększenie

zmniejszenie

–3–
Dział
Rozdział
Paragraf

854
85495
4117
4119
4127
4129
4307
4309

900
90015
6050

921
92109
2480

92120
6650

6659

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

5 190,08
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
5 190,08
Składki na ubezpieczenia społeczne
929,63
Składki na ubezpieczenia społeczne
164,05
Składki na Fundusz Pracy
149,94
Składki na Fundusz Pracy
26,46
Zakup usług pozostałych
3 332,00
Zakup usług pozostałych
588,00
- zwiększenie wydatków na zadanie
pn. "NA DOBRY POCZĄTEK wdrożenie programów rozwojowych
Szkół Podstawowych Gminy
Krzywcza" realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zmniejszenie wydatków związanych z
budowa oświetlenia ulicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa
272 020,00
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu
otrzymana przez samorządową
instytucje kultury
- zmniejszenie dotacji dla
Gminnego Centrum Kultury
w Babicach w związku
z likwidacją jednostki z dniem
01.07.2011 r. - przekształcenie
na świetlicę wiejską

zmniejszenia

15 500,00
15 500,00
15 500,00

322 061,01
50 041,01
50 041,01

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
272 020,00 272 020,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
272 020,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
272 020,00

zwiększenie

zmniejszenie

–4–

§2
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Krzywcza o kwotę
419 004 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa
Krajowego.
2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Krzywcza o kwotę 419 004 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 419 004 zł limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu na
2011 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

