
UCHWAŁA NR VIII/60/2019
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, z późn. zm.)

RADA GMINY ŚWIERCZÓW uchwala co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 24 684,84 zł 

w tym:

Wydatki bieżące 24 684,84 zł.

Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 24 684,84 zł

z tego:

Wydatki bieżące 6 500,00 zł.

Wydatki majątkowe 18 184,84 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody budżetu 14 633 616,99 zł

z tego:

Dochody bieżące 13 734 669,49 zł

Dochody majątkowe 898 947,50 zł

Wydatki budżetu 15 783 818,50 zł 

z tego:

Wydatki bieżące 13 468 508,36 zł

Wydatki majątkowe 2 315 310,14 zł.

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 9 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.

Id: 0CD4741B-9612-4337-8CA0-F07A41A60D5E. Podpisany Strona 1



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Paduch
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  WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ

Źródło finansowania (zł)

I II III

1 2 3 4 5 6 7

1
                        -        

2
                     -                                -        

3                      -                                -        

4
                     -                                -        

5
                     -                                -        

6
                     -                                -        

7
                     -        

8
                     -                                -        

9
                     -                                -        

10
                     -                                -        

RAZEM

       RLGD "Opolszczyzna"

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/60/2019   
Rady Gminy Świerczów                   
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Lp.
PLANOWANE 

NAKŁADY (ZŁ)

Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum 
Kultury i Rekracji w Biestrzykowicach 

 1 152 693,13       1 117 693,13       618 745,63       498 947,50      

Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń 
zabawowych we wsi Biestrzykowice

 16 000,00       16 000,00       16 000,00      

Przebudowa drogi we wsi Grodziec  9 000,00       9 000,00       9 000,00      

Remont szatni sportowej wraz z wyposażeniem 
w sprzęt sportowy w Starościnie

 10 357,37       10 357,37       10 357,37      

Budowa chodnika do domu przedpogrzebowego 
w Starościnie

 10 000,00       10 000,00       10 000,00      

Remont drogi wewnętrznej Biestrzykowice-
Dąbrowa dokumentacja

 24 250,00       24 250,00       24 250,00      

Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego 
wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu 
we wsi Miejsce 

 490 942,70       475 327,70       175 327,70       300 000,00      

Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie
 142 400,00       15 776,58       15 776,58      

Przebudowa drogi gminnej w m. Gola 
o nr 101733 O

 100 000,00       100 000,00       100 000,00      

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Starościn ul. Podlaska  o nr 101702 O

 300 000,00       300 000,00       300 000,00      

 2 255 643,20       2 078 404,78       1 279 457,28       498 947,50       300 000,00      

I – Środki własne

II – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  2014-2020

III - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 -2020
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Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

w złotych

Zmiana wydatków

Dział Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 754 75412 0,00 0,00 0,00

921 92109 0,00 0,00 0,00

Drabina strażacka dla OSP Miejsce 754 75412 0,00 0,00 0,00

Siatka + piłki na małe boisko sportowe 926 92601 0,00 0,00 0,00

Projektor do świetlicy wiejskiej 921 92109 0,00 0,00 0,00

Sprzęt grający do świetlicy wiejskiej 921 92109 0,00 0,00 0,00

921 92109 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki Sołectwa Miejsce 0,00 0,00

2 754 75412 0,00 0,00 0,00

Lp.
Nazwa 

sołectwa

Przedsięwzięcia przewidziane 
do realizacji według wniosku 

sołectwa

Klasyfikacja 
budżetowa

zwiększenie 
bieżące

zmniejszenie 
bieżące

zwiększenie 
majątkowe

zmniejszenie 
majątkowe

Sołectwo 
Miejsce

Zakup samochodu poźarniczego 18 184,84

Wyposażenie zaplecza kuchennego 
świetlicy wiejskiej

5 500,00 

2 184,84 

1 500,00 

4 500,00

2 000,00

Rozwój kulturalno - sportowo - 
edukacyjny mieszkańców sołectwa 
Miejsce

2 500,00

 18 184,84       18 184,84      

Sołectwo 
Świerczów

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP 
Świerczów

2 000,00 

Załącznik Nr 3 
do  uchwały Nr VIII/60/2019
Rady Gminy Świerczów 
z dnia 25 kwietnia  2019 r             
               

Id: 0CD4741B-9612-4337-8CA0-F07A41A60D5E. Podpisany Strona 1



Zakup naczyń dla KGW Świerczów 921 92109 0,00 0,00 0,00

921 92109 0,00 0,00 0,00

710 71035 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki Sołectwa Świerczów 0,00 0,00

Ogółem X X X 0,00 

3 000,00

Zakup wyposażenia i sprzętu 
dla KGW Świerczów

4 500,00

Zakup nagłośnienia do domu 
przedpogrzebowego w Świerczowie

3 500,00

6 500,00 6 500,00

 24 684,84       6 500,00       18 184,84      
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