
UCHWAŁA Nr 100DilU2008
RADY GMINY w RoŹWIENICY
Z DNIA 13 marca 2008 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4,pkt 9 Lit."du,lit.''i'', pkt 10 i art'51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142
poz.t59l zpoźn.zm.) art.I65,art.182,art.l84,art.188 ust.2,art.195 ust.2 i art.198
ust.2 ustawy z dnia30 czerwca2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
po2.2104, zm. Dz.U. Nr I 69, poz.l4}}) .

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 w budzecie gminy na rok 2008 wprowadza sięnastępujące zmiany:

1' Zwiększa się dochody budzetu gminy o kwotę 566.198 zł z$ułu:
.) 

f;;r;t 
celowej na świadczeniarodzinne i zaliczki alimentacyjne _

b) dotacji celowej na składki zdrowotne _20O zł
c) dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach _ 8.200 zł
d) subwencji oświatowej _308.798 zł
e) dofinansowania do dróg popowodziowych _2O0.O00 zł

2. Zmniejsza się dochody budzetu gminy o kwotę 6.780 zł z$ułu:
a) dotacji celowej na zasiłki stałe _ 6.600 złv b) dotacji celowej na prowadzenie i aktua|izację spisu wyborców - Ba ń

3. Zwiększa się wydatki budzetu gminy o kwotę 566.198 zł
zprzeznaczeniem na:
a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych _ 49.00O zł
b) opłacanie składek zdrowotnych _ 200 zł
c)bieżącądziałalność szkół _ 173.798 zł
d) doąl'wianie dzieci w szkołach_ 8.200 zł
e) remonty dróg popowodziowych _200.0OO zł
f) pomoc finansowądla Starostwa Powiatowego _ l00.000 zł
g) remont kotłowni i zakup pieca w SP Tyniowice - 35.000 zł

4. Zmniejsza się wydatki budzetu gminy o kwotę 6.780 zł zĘĄułu:
a) wypłaty zasiłków stĄch- 6.600 zł



b) aktualizacjęspisu wyborców - 180 zł

5. zmian w dochodach dokonano na podstawie pisma z MSWiA z dnia
12.02.2008 r., decyzji Wojewody Podkarpackiego Ńr 2,3 , pisma z Krajowego
Biura Wyborczego DPR3 l0l/4l08 i pisma z MF-Nr sr'sląszoitńs.

6. Szczegołowe kwoty zmianokreśla załącmikNr li 2 do niniejszej
UchwĄ.

&2 Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 100/XII/08
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 13 marca 2008 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

Zwiększ.

85212

85213

85214

85295

2010

2010

20r0

2030

Pomoc Społeczna
Zasiłki rodzinne , zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ub ezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z
b.p. na realizację zadań z

Dotacje celowe otrzymane z
b.p. na realizację zadań z
zakresu administracj i rządowej
Zasiłki i pomoc w taturze oraz
składki na ubezpi eczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z
b.p. na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej
Pozostała działalnośc
Dotacje celowe otrzymane z
b.p. na realizację własnych
zadńbieżących gmin

zakresu administracji rządowej
Składki na ubezpi eczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne

57.400
49.0a0

49.000



75101

75801

20r0

2920

2030

U rzędy naczelny ch orgańów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony ptawa oraz
sądownictwa
U rzędy naczelny ch organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z
b.p. na realizację zadan z
zakresu administracj i rządowej

Róme rczliczenia
Częśc oświatowa subwencj i
ogólnej dlaj.s.t.
Subwencje ogólne z budżens
państwa

Transport iłączrlość
Usuwanie skutków klęsk
zywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z
budzetu panstwa na realizacj ę
własnych zadań biezących gmin

308.798
308.798

308.798

200.000
200.000

200.000

,ffW,;:



ZałącznikNr 2
Do Uchwały Rady Gminy 100xIV08
Z dnia 13 marca 2008 roku

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej.

Zwiększ

852t2

85213

85214

85295

75r01

4130

3110

3110

Pomoc Społeczna

Świadczenia rodzinne ,
zaliczka al iment acyj n a
oraz składki na
ub ezpie czeni a emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Swiadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia
pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia
rodzinne
Składki na ubezpi eczenia
zdrowotne
Zasikiipomocwnaturze
oraz składki na
ub ezpie czeni a em erytalne
i rentowe
Świadczenia rodzinne
Pozostała działalnośc
Świadczenia rodzinne

Urzędy naczelnych
organów władzy
pństwowej, kontroli i
ochrony pra:wa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych

57.400

49.000



80101

80110

60014

60078

4010

4110

4120

4010

4ILO

4120
6060

państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpi eczenia
społeczne
Składki na funduszpracy

oświata i Wychowanie
SzkoĘ Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpi eczenia
społeczne
Składki na funduszpracy
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Gimnazja
Zakup materiałów i
wyposazenia
Transport iłączność
Drogi publiczne
powiatowe
Wydatki na pomoc
finansową udzielaną
międzyj.s.t. na
dofinansowanie
własnych zadan
inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Usuwanie skutków klęsk
zywiołowych
Zakup usług

x

X

X

208.798
209.373,19
1s0.000

19.613,Ig

3.700
35.000

494,97
484,9I

300.000
100.000

100.000

200.000

200.000

X
X
X

X

X
X

X

6.780

Przewod
zwtEr!tcY


