
UCIIWAŁA Nr l 82xxl/2009
RADY GMINY w ROŹWIENICY
Z DNIA 26 marca 2009 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', lit.''i'', pkt 10 i art.51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 200lr. Nr 142
poz.l59l z późn.zm.) art. l ó5,art.l 82'art. l84'art.188 ust.2,art.l95 ust.2 i art.l98
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
poz.2l04, zm.I)2.U. Nr 169, poz.l420).

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budżecie gminy na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

l . Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8ó.970 zl zlytltu :

- dofinansowania przedsięwzięcia pn.,,Zwiększanie możliwości
technicznych sfużb i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków
powodzi poprzez doposżenie w sprzęt i urządzenia''

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86.970 zł tytułu:
- wyda&ów na usuwanie sku&ów powodzi

3. Szczegołowe kwoĘ zmian określa załącznik Nr l,2, do niniejszej
UchwĄ.

&2 Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Załącmik Nr 1

Do Uchwały Nr 18Ż1XXI/2009
Rady Gminy w RoŹwienicy
Z dnia 26 marca 2009 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej'

ft , n,;1 ł r' f,l a L' C]'Lu-e t

Lp. Dzial
Rozdz.
Parap.

Nazwa Kwota

l. 754

75478
2700

ZwIĘKsZENIA
Bezpieczeństwo Publicme i ochlona
pIZeciwpożrowa
Usuwanie skutków k1ęsk żyłvi ołowych
Środki na dolrnansowanie własnych zadan bieżących
grnin, powiatów' samorządów województw
pozyskanych z innych województw

86.970
86.9',70

86.970
86.970



ZałącmikNr 2
Do Uchwały Nr l82lXXIl2009
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 26 marca 2009 roku.

Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa Zwiększ. Zmntejsz.

l. 154

75478

6060

Bezpieczeństwo publicme
i ochrona
przeciwpożarowa

Usuwarrie skutków klęsk
żyrviołowych
Wydatki na zak-upy
inwesĘcyjne

86.970

86.970

86.970

X

X

X

oGÓŁEM 86.970 x
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