
UCIIWAŁA Nr 1 61/xv[V2008
RADY GMII\IY w ROŹWIEMCY
Z DNIA 13 listopada 2008 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

DziałĄąc na podstawie art. 1 8ust.2 pkt 4,pkt 9 lit." d" , lit."i" ,pkt 10 i art.5 1 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminn1mr (Dz.i.z2O}lr.Nr 142poz.Ii9l z poźn.zm.) art. 165,art.I82,art.184,art.18-8 ust.2, art.L95 ust.2 i art. 1 98
ust.2 ustawy z dnia3} czerwca2}}5r_. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
po2.2104, zm. Dz.rJ. Nr 169, poz.t42O)

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budzecie gminy na rok 2008 wprowadza się następujące ntiany:

I. Zwiększa się dochody budzetu gminy o kwotę 615.256 zł z Ęrbilu :_ dotacj i celowej z przemaczeniem na polcycie kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników - 2g.Og1 zł
- dotacji celowej na uhąrmanie systemu informaty cn1egoPoMosT _
I.000 zł

- dotacji celowej na dozywianie dzieci _ 2O.Oa0 zł
- dotacji celowej na pomoc mateńalną dla uczrriów _ 98.901 zł

- dotacji celowej nabieżącądziałalność GoPS _9.300 zł
- subwencji oświatowej _ 80.000 zł
- dotacji celowej na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego _ %a zł
- dotacji celowej na za\olp podręczników w klasach I _III _ n.o7o zł
_ dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego _55.124 zł
- dofinansowania zakupu pompy dta oSP Chórzów -3.000 zł
- dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych _ 13.000 zł
- dofinansowanie projektrr ; ,,Twoje wykształcenie szansąna lepszą
przyszłośc'' _ 90.340 zł

_ dofinansowanie do samochodu strazackiego oSP Roźwienica _ 168.0 0O zł
_ podatku od środków transportowych _ 14..500 zł
- wpływów z opłaty eksploatacy'nej _ 9.500 zł
_ wpływów z opłatza koncesje _ 11 .50O zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 175.440 zł z ffiŁa :

- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stĄch 5.44O zł
- dofinansowanie do samochodu strazackiego oSP Roźwienica_ 170.000
zł



3. Zwiększa się wydatki budzefu gminy o kwotę 818.449 zł
zprzeznaczeniem na;

- polcrycie kosztów przygotow ania zawodowego młodocianyc h _ 29.091 zł- utrzymanie systemu informafycznego w GopS _ I.000 zł
_ dozywianie dzieci w szkołach _ :o.-ooo zł
_ pomoc materialnądla uczrriów _ 98.90l zł
-bieżącądziałalność GOPS _ 9.300 zł
_ dowóz ucmiów do szkół - 27.400 zł
- bieżącądziałalnoś c szkoł _ 7 .000 zł
'bieżącądziałalnośc w zafuesie gospodarki mieszkaniowej _ 25.000 zł-bieżącądziałalnośó na ujęciach wo_dy _ 7.00O zł
_ remonfy dróg gminnych dojazdowych _ 26.600 zł
- zalup podręczników dla klas I_I[ _ 11.070 zł
- zwrot podatku akcyzowego _ 55.I24 zł
- zalcup pompy dla oSP Chorzów - 3.0OO zł
_ zakup samochodu strazackiego dla oSP Roźwienica _ 210.000 zł
- zakupu inwestycfnego na ujęciu wody _ 7.OOa zł
- odbudowę dróg popowodziorvycłr _toÓ.ooo zł
- wynagTodzenia i pochodne d\aLJrzędu_ 45.390 zł
-bieżącądziałalność Urzędu _ 6.313 zł
- wydatki zwięane z poborern podatków _ 6.000 zł
- działania szkół-w zakresie p.ogramu poakcesfnego wsparcia obszarówwiejskich _ 10.720 zł
-bieżącądziałalnośćw zahesie gospodarki leśnej 200 zł
- bi eżąc ą działa\no ś ć zalł esie pr ze ciw działania alkoho lizrnowi _ 1 .O 0 O zł_ wypłatę świadczeń rodzinnych_ 2.000 zł
'działalność gimnazjum w ramach programu KL,,Twoje wykształcenie
szansą na tepsząprn1szłość'' -9a 3 40 zł

4. Zmniejsza się wydatki budzetu 9dny o kwotę 378.633 zł tytllfu:
'bieżącej działalności gospodart<i wóan ei _ t+.ooo zł
_ wydatków związanych zremontem dróg grunnych _ 1 10.000zł
_ planów zagospodarowania przestrzenrt gó _ 8.000 zł
_ zakupu samochodu strazackiego _ ztg.itz zł
-bieżącej działalnościw zalae.i. gospodarki leśnej _ 4.600 zł
- świadczeń rodzinnych _ 2.OO0 zł
- dozywiania dzieci w szkołach _ 10.000 zł
-programu wsparcia obszarów ludzkich _ lO.72O zł

5. Zrrianw dochodach dokonano napodstawie decyĄiWojewody
P o dkarpacki e go Nr 5 9, 60, 6 1,67,7 l,74, pi sma z TJ r źędu wtar szałkowskie goNr GT.I 3040-413/07l08,umowy dotacjiNr 56/z00}Npypt 
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Nr ST5/4822/21g/BKU/08Ąumowy o dofinansowanie Nr UDA_POKL. 09 .0 1 .02_18-4 I 0/08_00.

6. Szczegółowe kwofy mianokreśla załącmlkNrl,2, do niniejszejUchwały.

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem UchwaĘ powierzasię Komisji Rewią1.nej.

&4 Uchwała wchodzi w Ęcie z dniempodjęcia.
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Załącznik Nr 1

Do Uchwał Nr 161/XWII/2O08
Rady Gminy w RoŹwienicy
Z dnia 13 listopada 2008 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budzetowej.
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758
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8019s
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ZwIĘKsZENIA
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane z b.p. na r ealizacj ęzadańbieŻącychzzakaesuadminisbacjirządowej
oraz innych zadń zleconych gminom ustawami
Transport iłącmośó
Drogi wewnętrzre
Dotacje przekazane z funduszy celowych na
reaIizacjęzadańbieżącychdla jednosteksektora
finansów publiczlych
Bezpieczeńsfwo Publicme i ochrona
Przeciwpozarowa
Ochofiricze Straze Pozarne
Środki na dofinansowanie własnych zadań'
bieŻący ch gmin, powiatów, samorządów
woj ewództrv pozyskan e z fulrty ch źrodeł
Rózre rozliczenia
Częśc oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
Subwencj e ogólne z bułŻefupństwa
oświata i Wychowanie
Pozostała działalnośó
Dotacje celowe otrymane z b.p. na rea\izację
własnyc h zadan bieŻący ch gmin
Pomoc społeczna
Składki na ubezpi eczenta zdrowott e opłacane za

erające niektóre świadczenia z

615.256
5s.124
55.124
55.124

13.000
13.000
13.000

3.000

3.000
3.000

80.000
80.000
80.000
29.091
29.091
29.091

31.230
930



8s219
2030

8529s
2030

854
85415
2030

8s495

Społecnej oraz niektó'e ś*iudi'o'ii 'odłil.Dotacje ce]owe przekazane zb.p. narealizację
zadń z zalgesu administ acji rźądowej onzłnnych
zadan zleconych gminie ustawami
ośrodki pomocy społecanej
Dotacje celowe otrrymane z b.p. na realizację
wła snyc h zadań bi eżący ch gmin
Pozostała działalność
Dotacj e celowe ottrymule z b.p. na realizację
własnyc h zadań bi eżący ch gmin
Edukacy'na opieka wychowawcza
Pomoc materialn a d\aucmiów
Dotacj e celowe otrąłnan e z b.p. na realizację
własnyc h zadań' bieżący ch gmin
Pozostała działalnośc
Dotacj e celowe otrzymane z b.p. na realizację
własnych zadań bieżący ch gmin _ finanso,'*i.
programów i projektów ze środków funduszy
strukfuralnych , Funduszu Spójności oraz z
funduszy unijnych finansuj ących Wspólną Polirykę
Rolną
Dotacje celowe otrrymane zb.p. narealizację
własnych zadan bieżący ch gmin _finansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków
z funduszy skukturalnych, Funduszu Spójności
9ry , funduszy unrjnych finansujących_Wspólną
Polifykę Rolną
Beryieczeństwo Publiczre i ochrona
przeciwpoŻarowa
Usuwanie skutków klęsk zywiołowych
Dotacje celowe przekazane zb.p. narealizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych włas''ycr'
gmin
Dochody od osób prawnych, od osób fizycmychi
o d innych j edno s tek ni e posi ad aj ący chośobowo ści
g1awnej oraz wydatki związane zich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku liśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
cąmności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fi4lcnlych
Podatek od środków transportowych
wpływy z inrty ch opłat stanowiących dochody j. s. t.
na podstawie ustaw

10.300
10.300

20.000
20.000

200.31t
t09.97r
r09.971

90.340
76.789

13.551

168.000

168.000
168.000
168.000

3s.s00

14.500
21.000



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
WpŁywv z opłat za koncesie i lice

754

75412
2030

8s2
8s214

20r0

Bezpieczeństwo publiczre i ochróna
przeciwpoŻatowa
ochofiricz e str aże poŻame
Dotacj e celowe otrrymane z b.p. na rea\izację
własnych zadań bieżący ch gmin
Pomoc społeczna
Zasiłln i pomoc w nafurze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacj e celowe otrzymane z b.p. na realizacj ę
zadań z zaf<r esu adminis tr acji r ządowej oraz innych
zleconych gminie ustawami

170.000

170.000
170.000

5.440
5.440

5.440

Przqwodgig7ący Rady Gminy
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ZałącnikNt 2
Do Uchwał Nr I1L|XrrIIJ.I| 2008
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 13 listopada 2008 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej.

40002

01095

60016

600r7

60078

4750

6060

4430

4270

4270

60s0

4210

4260
4740

Wytwarzanie i
zaopatrywani e w energi ę
elekĘcmą, gM i wodę
Dostarczanie wody
Zal<up energii
Zatłap materiałów
p aptemiczych do sprzętu
drukarskie go i lxządzeń
kserograficnrych
Zalłą akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki na zalatpy
inwestycyjne
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalnośc
Róme opłaĘ i składki
Transport i łączrość
Drogi publiczre gminne
Zuk p usfug
remontowych
Drogi wewnęfrzne
Zakup usfug
remontowych
Usuwanie skutków klęsk
ąnviołowych
Wydatki inwesfycfrne
jednostek budzetowych
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
ZaLalp materiałów i

14.000

14.000
7.000
X

7.000

s5.124
55.1.24

55.124
13s.600

X
X

26.600
26.640

109.000

109.000

25.000

25.000

1s.000

14.000

14.000
X

1.900

X

X
x
x

110.000
110.000
110.000

x
X

x

X

X

x

X



75412

75478

Zakup energii
Zalatp usfug pozostĄch
Działalnośó usfugowa
Plany zagospodarowania
ptzestrzennego
Zatalp usfug pozostaĘch
Administracja Publiczna
Urzędy Gmin
Wynagrodzenia osobowe
S kładki na ub ezpieczęnia
społeczne
Wpłaty na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zala:p energii
Bezpieczeństwo
Publiczne i Ochrona
PrzeciwpoŻarowa
Ochobricze Sfraze
Pozarne
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk
zywiołowych
Wydatki na zakłlpy
inwestycyjne
Dochody od osób
prawnych, od osób
fiąrcmych i od innych
jednostek nie
posiadających
odpowiedzialności
prawnej oraz wydatki
związane zichpoborem
Pobór podatków, opłat i
nie podatkowych
nalezrości budzetowych
Zfup usfug pozostaĘch
Szkolenia pracowników

4.000
6.000
X
X

X
51.703
51.703
33.390
8.000

3.000

4.000

3.313
2t3.000

3.000

3.000

210.000

210.000

6.000

x
X

8.000
8.000

8.000
X
X
X
x

X

x

X
219.3r3

219.313

219.313

X

X

X



80113

80195

85212

85219

4300

4300

4210

4300

3l 10
4300

4010

4110

4120
42r0

4300
4410

korpusu sfuzby cywilnej
oświata i Wychowanie
Szkoły Podstawowe
ZaIłq usfug pozostaĘch
Gimnazjum
Zakup materiałów i
wyposazenia

Dowóz uczriów do szkół
Za/r.:"rp usfug pozostałych
Pozostała działalność
Zalalp usług pozostĄch
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Zakw materiałów i
wyposazenia
Zalr.:lp usług pozostĄch
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Zfulp usfug pozostaĘch
Pomoc Społecma
Swiadczenia rodzinne,
zali czka al iment acy' na
oraz składki na
uberyieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecanego
Swiadczenia społecane
Zalalp usług pozostĄch
ośrodki pomocy
społecznej
W1łragrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpi eczenia
społecme
Składki na funduszpracy
Za\ł,ry materiałów i
wyposazenia
Zalup usług pozo stałych
Podróze słuzbowe

27.400
27.400
29.091
29.09r

200
200
X

200
1.000
1.000

1.000

X
2.000

10.300

4.000

1.000

s00
3.300

1.000
s00

X
x
x
X
X



8529s

8541s

3110
4210

4303

3240
4210

4218

4219

4248

4249

Pozostała działalnośc
Świadczenia społeczne
Zatalp materiałów i
wyposazenia
Zalalp usfug pozostĄch
Edukacyj'na Opieka
Wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczriów
Sfypendia dla uczniów
Zatalp materiałów i
wyposazenia
Pozostała działatnośc
Zakry materiałów i
wyposazenia
Zahlp materiałów i
wlposazenia
Zalatp pomocy
naukowych,
dy dal<ty cznych ksią7ek
Zalo,tp pomocy
naukowych,
dydaktyczrvch i

30.000
X

30.000

X
200.311

109.971

98.901
11.070

90.340
42.189

7.55r

34.000

20.720
10.000

x
X

10.720

x

x
X
X

X
X

Przewodniczący Rady Gminy
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