
UCHWAŁA Nr 12tlXIIl2008
RADY GMINY w ROŹWIEI\ICY
Z DNIA 22 kwietnia 2008 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit."d",Iit."i", pkt 10 i art.51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z2a01r. Nr 142
poz.I59l zpoźn.zm.) art.I65,art.782,art.I84,art.188 ust.2, art.I95 ust.2 i art.198
ust.2 ustawy z dnta 30 czerwca2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
poz.2l04, zm. Dz.U . Nr 169, poz.IłŻ}) .

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 Uchyla się w całości własnąUchwałę Rady Gminy Nr 113/XII|2008 z
dnia 13 marca2008 roku.

&2 W budzecie gminy na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się przychody budzetu gminy o kwotę 330.000 zł ztyrtuŁu
wolnych środków j ako nadwyzki środków pienię Żny ch na rachunku
bieżącym budzetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym
wynikających z rozliczeń kredytów i poŻyczek zlat ubiegłych'

2. Zwiększa się wydatki budzetu gminy o kwotę 106.600 zł
zprzeznaczeniem na:

a) pomoc materialnądla uczniów w ramach programu ,,,TJczenna wsi''
106.600 zł

3. Zmniejsza się przychody budzetu o kwotę 223.400 złzĘfiilukredytów
zaciryanych w bankach krajowych.

4. Zwtększa się deficyt budzetu na rok 2008 o kwotę t06.600 zł

5 . Żr o dłem sfinansow ania zwiększonego planowanego defi cytu budzetu
będą przychody po chodząc e z tytlilu wolnych środków j ako nadwyżki
środków pienięznych na rachunku bieŻącym budzetu j ednostki
samorządu terytorialnego , w tym wynikających z rozliczeń kredyów i
p oŻy czek z lat ubiegłych.



6. Szczegołowe kwoty zmianokreśla załącztlikNr 1,2, do niniejszej
Uchwały'

&3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&4 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

&5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr I2aBIv2008
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia22kwiętnia 2008 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODOW

Lp. Paragraf l{azwa
I

Zwiększenia Zmniejszenia

I 952 Przychody z zaciryanych
poŻyczek i kredytów na rynku
kraj owym

X 223.400

Ż. 955 Przychody z tytułu innych
rozliczen krajowych

330.000 X



ZałączntkIlr 2
Do Uchwały Nr I}01XII1}OO1
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia22kwietnia 2008 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej.

Przewodniący 
Rady Glll il:yw RoŻwENlcY

A',,Alfł"tfffi,,Mrffrye,

Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa Zwiększ. Zmniejsz.

1. 852
8529s

3260

4300

Pomoc Społeczna
Pozostała działalność
Inne formy pomocy
dla uczniów
Zakup usług
pozostałych

106.600
106.600
104.000

2.600

X
X
X

X

oGoŁEM 106.600 X


