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Uchwała Nr XXIXJ20/2016
Rady Gminy w Birczy
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 / oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi
zmianami /, Rada
Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§1.
l.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 331.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
na podstawie:
- umowy nr RG.I.7152.14.7.2016 z dnia 13.07.2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim
a Gminą Bircza z przeznaczeniem dotacji na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych, w obrębie: - Brzeżawa, dz. nr ewid. 371, 340/2, 389 o kwotę
43.000,00 zł.
- pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2016 roku o nr ST5.4750.342.2016.5g w sprawie przyznania
Gminie Bircza ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty
8.000,00 zł.
z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół
podstawowych ogólnodostępnych
w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych
- pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- znak DOLiZK - III-7741-3-3/2016 z dnia
17 sierpnia 2016 roku przyznającego
w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont drogi
dz. nr ewid. 638/1, 639, 687 w km 0+000-1+000 w miejscowości Huta Brzuska" o kwotę 270.000,00 zł.
- umowy nr 105/K/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku zawartej pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Przemyślu a Gminą Bircza - dotacji na realizację zadania: wykonanie prac
konserwatorskich - badawczych ( odkrywkowych i laboratoryjnych ) polichromii w pomieszczeniu d.
biblioteki w baszcie zachodniej pałacu w Birczy o kwotę
10.000,00 zł.
2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 331.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie

uchwały powierza

się Wójtowi Gminy Bircza.

§ 3.
Uchwała wchodzi

w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr l do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXIX/20/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Dział

Rozdział

§

UVyszczegó/nienie

Kwota
zwiększenie

010
01042
2330

Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

43.000,00
43.000,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

43.000,00

Zadanie: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
w obrębie:
- Brzeżawa, dz. nr ewid. 371, 340/2, 389

600

Transport

60078
2030

758

270.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

270.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

270.000,00

Różne rozliczenia
75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek
terytorialnego
2920

8.000,00
samorządu

Subwencje ogólne z budżetu państwa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

921

92120
2730

R-m

i łączność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników
zabytków niebędących jednostkami budżetowymi
na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich przy tych zabytkach

8.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
331.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXIX/20/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Dzia
ł
010

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota
zwiększenie

Rolnictwo i łowiectwo
01042
4270

43.000,00
43.000,00
43.000,00

gruntćw rolnych
Zakup usług remontowych
Wyłączenie

z produkcji

Zadanie: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
w obrębie:
- Brzeżawa, dz. nr ew id. 371, 340/2, 389

Transport i łączność

600
60078

Usuwanie

4270

skutków

270.000,00
270.000,00
270.000,00

klęsk żywiołowych

Zakup usług remontowych
- zadanie pn.: "Remont drogi dz. nr ewid.638/I,
1+000 w miejscowości Huta Brzuska"

639, 687 w km 0+000-

Oświata i wychowanie

801
80101

Zakup środków dydaktycznych i książek

8.000,00
8.000,00
8.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000,00

Ochrona

10.000,00

Szkoły

4240
921
92120
4340

podstawowe

zabytków

i opieka nad zabytkami

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych

10.000,00

Zadanie: wykonanie prac konserwatorskich-badawczych
(odkrywkowych
i laboratoryjnych) polichromii w pomieszczeniu d. biblioteki w baszcie
zachodniej pałacu w Birczv

R-m

331.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXIX/20/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku
Dochody w dostosowaniu
Dział

§

Rozdział

do klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie

756

Kwota
zwiększenie

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacvinvcb
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

75615

0910

13.500,00

13.500,00
13.500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXIX/20/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku
Wydatki w dostosowaniu
Dzial

Rozdział

do klasyfikacji

budżetowej

§

Wyszczególnienie

4170

Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Wynagrodzenia bezosobowe

010
01042

921
92109
2480

Kwota
zwiększenie
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury

R-m

11.000,00
11.000,00
11.000,00
13.500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Bircza
Nr XXIX/20/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku
WIyld at ki w d ostosowamu. d o kl asynfik acn.. b u d'żetowej

Dzia
I
710

Rozdzi
al

§

Wyszczególnienie

Kwota
zmniejszenie

71035
6050

Działalność usługowa
Cmentarze
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota
zwiększenie

8.000,00
8.000,00
8.000,00

Zadanie: "Budowa kaplicy ( domu pogrzebowego)
na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza"

921
92120
6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie: "Za~ospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczv"

8.000,00
8.000,00
8.000,00

