
UCHWAŁA Nr 134lXIv 12008
RADY GMI|{Y w ROŹWIENICY
Z DI{IA 2I maja 2008 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Działając na podstawie art.l8ust.2 pkt 4,pkt 9lit."d",Iit."i", pkt 10 i art.s1 ust.2
ustawy zdnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.IJ.z200Ir. Nr 142
poz.759l zpoźn.zm.) art.I65,art.I82,art.I84,art.l88 ust.2,art.I95 ust.Z i art.198
ust.2 ustawy z dnia3} czerwca}}}5r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
po2.2104, zm. Dz.U . Nr 169, poz.I420) .

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budżecie gminy na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się wydatki budzetu gminy o kwotę 630.511175 zł
zprzeznaczeniem na:

a) budowę zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie
Roźwienica - kanaIizacja miejscowości Roźwienica _ Mokra,
Rudołowice - Mokra , Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz
miejscowości Węgierka _ 630.5 7I,75 zł

2. Zwiększa się deficyt budzetu o kwotę 630.5Il,75 zł.

^:,,3. Zródłem sfinansowania zwiększonego planowanego deficylu budzetu będą\-- przychody pochodzące zblrufu kredytów zaciryanych w bankach
krajowych

4. Zwiększa się roczny limit dla zobowivń z t5Ąułu zacięanych poĘczek i
kredytów na pokrycie planowanego deficytu budzetu o kwotę 630.511,75
zł.

5. Szczegołowe kwoty zmianokreśla załącnikNr 1,2 do niniejszej
UchwĄ.



&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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ZałącznikNr 1
Do Uchwały Nr I3 lXIv 12008
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia2l maja 2008 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODOW

Lp. Paragraf Nazwa Kwota

1 952 Przychody z zaciryanych poŻyczek i
kredytów na rynku krajowym

630.517,75
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Załącznikllt 2
Do Uchwały Nr l3{lxIv 12008

Rady Gminy w Roźwienicy
Z dniaŻI mąa 2008 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej.

Lp. Dział Rozdz. Parag. Nazwa Zwiększ. Zmniejsz.
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