
UCIIWAŁA Nr l92lXXI/z009
RADY GMI|ry w ROŹWIENICY
Z DNIA 26 marca 2009 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Działając na podstawie art.lsust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', lit.''i'', pkt l0 i art.5l ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminn1łn (Dz-U.z200lr.Nr l42
poz'l59l z p6źnzm.) aTt'|65,urt'l82,art' l84,art.188 ust.z,art.l95 ust.2 i ań.l98
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
po2.2104, zm. Dz.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 budzetu gminy o kwotę 7.24l'943 z ltllhl :

_ dofinansowania poakcesfnego programu wsparcia obszarów wiejskich
50.000 zł
- dofinansowania odbudowy lub remontów obiektów zniszczonychprzez
klęski źrywiołowe -500'000 zł
- dofinansowanie przebudovy drogi gnrirurej Nr I I 1809 Wola
RoŹwrenicka _ Bystrow"ice - 445.700 uł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów l05.856zł
-subwencji oświatowej _ 132.587 zł
- dotacji celowej z zakesu administracji rządowej - 6.200 zł
_ dotacji celowej z za7<tesll zadń własnych gmjny |.600 zł

2. Zmn'le1sza się dochody budżetu gminy o kwotę 183'829 zł z t'ttlŁtl:
- dotacji celowej Z Zakresu administracji rządowej _ 135.800zł
_dotacji celowej z za\<resll zadafi własnych gminy ( dozywianie) 48.000
zł
- udziałów w podatku dochodow}łn od osób flzycznych 29 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.24l.943 zl
z przeznaczeniern na;'
_ poakceryjny program wsparcia obszarów wiejskich _ 50'000 zł
_ odbudowę i remont obiektów zniszczonych przez klęski ży.wiołowe -
500.000 zł

- przebudowę drogi gminnej Nr l l 1809 Wola Roźwienicka _ Bystrowice
445 '700 zł



- Zmianę wysokości minimalnych stawek w1magrodzenia zasadniczego
nauczycieli - 132'587 zł
- składki z ubezpieczenia zdrowotnego'200 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.000 zł
_zasiłki stałe 1.600 zł
- pomocy matefialnej dla ucmiów _ 105.856 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżehJ gminy o kwotę 183.8292ł z t}tufu:
- świadczeń rodzinnych |34'500 zł
- zasiłków stĄch 1.300 zł
- doży.wiania dziec i _ 48 .000 zł
- udziałów w podatku dochodow}rrn od osób flzycnrych 29zł

5. Zmian w dochodach dokonano na podstawie decyzji Wojewody
Podkarpackiego Nr 2,4, 7 , pisma MF nr 3T3/4820/1109, decyzji
RR/4l35i 28/MSY/O9/471. pisma BUSKZ.590l- |-52I-0q i BUSKŻ.590l-
1-]l59/09.

6. Szczegołowe kwoty zmian okeśla załącznik Nr l,2, do niniejszej
UchwaĘ.

&2 Wykonanie UchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l
Do Uchwały Nr l92lxxIl09
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 26 marca 2009 rokt-

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowei.

Lp. Dział
Rozdz.
Paras.

Nazwa Kwota

Ż

3

I 600
ó00l6
6330

ó0078
2030

758
75801
2920
852
8s2r3

20t0

85214

Ż030

85228

2010

ZwIĘKSZENIA
Transport i łącmośó
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrą'Tnane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
Usuwanie skutków klęsk 4rviołowych
Dotacje celowe ohz}łnane Z budŻetu pństwa na
realizację własnych zadan bieżących gmin
Różle rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dlaj.s.t.
Subwencje ogólne z budżetu pństwa
Pomoc Społecma
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecmej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane zbudzetl państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrąumane Z budżeh] państwa na
realizację własnych zadń bieżących gmin
Usługi opiekrńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dotacje celowe otrz},rnane Z budżetu państwa na
realizacię zadań z zalcesu administracji rządowei

1.241.943
945.700
445.700

500.000
500.000

132.587
132.587
132.587
s7.800

200

200

600

600

6.000

6.000
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0010
852
852lŻ

2010

85214

2010

85295
2030

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrrBane zbudżefu państwa na
realizację własnych zadan bieżących gmrn
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacjecelowe otr4mmne Z budżetu państwa na
realizację własnych zadń biezących gmin

ZMNIEJSZENIA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu pństwa
Podatek dochodowy od osób fizycmych
Pomoc Społecma
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjia oraz
składki na ubezpieczenia emeryĄalne i rentowe z
ubezpieczenia społecmego
Dotacje celowe ohzymane zblsdżefupaństwa na
realizację zad,ań z zakesu administracji rządowej
Zaslłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerlalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane zbudżefi państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane zb]udżet]u państwa na
realizację własnych zadń bieżącvch gmin

50.000
50.000

105.85ó
105.856
105.856

183.829
29

29

29
183.820
134.500

134.500

1.300

1.300

48.000
48.000
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ZałącznikNr 2
Do UchwaĘ Nr 19zlXXI/2009
Rady Gminy w Roź:wienicy
Z dnta 26 marca 2009 rokt.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

Lp. ) DziaT Rozdz. lPar. Nazwa Zwiększ' Znmieisz.
1.

600
60016

60078

8010t

80110

85212
Zad'zlęc.

85213

I Transport i łącmość
I Drogi publiczle gminne

6050 | Wydatld inwestycine

I 
jednostek budzerowych

I Usuwanie skutków klęsk
I 
zyrłiołowych

6050 Wydatkiinwestycyine
I 
jednostek budżetowych

I 
oświata i Wychowanie

] SzkoĘ Podstawowe
4010 

| 
Wynagrodzenia osobowe

4l 10 | Skladki na ubezpieczenia
I społecme

4l20 
| 
Składki na fundusz pracy
Gimnazja

4010 | Wl.nagrodzenia osobowe
I pracowników

4l10 | Składki na ubezpieczenia
]społeczne

4120 | Składki na fi.rrrdusz pracy
I Pomoc Społeczna
] Świadczenia rodzinne-
I zaliczka alimentacyjna

I 
oraz składki na
ubezpieczeni a emeĄ/tal ne

I i rentowe z ubezpieczenia
I społecmego

3l 10 | Świadczenia społecme
] Składki na ubezpieczenia

801

8523.

945.700
44s.700
445.700

500.000

500.000

13Ż'587
82.515
70.000
10.800

1.715
50.072
42.000

ó.400

L672
57.800

X

X

X
183.800
134.500

29
29

X
X
X
x

X
x
x

x i134.s00
2oo I x



4. 854

Zad.zlec.

85214
Zad'vłł'

85228
Zad.zlec.

85295
Zad.zlec.

85415

-4130

3l l0

4300

3il0
4300

3240

zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia
rodzime
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerlalne
i rentowe
Świadczenia społeczne
Usfugi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekńcze
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Zakup usług pozostaĘch
Edukacylna Opieka
Wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczrriów
S$pendia dla uczniów

200

1.600

I .600
6.000

6.000
50.000

X
50.000
105.856

105.856

105.856

X

1.300

1.300
X

X
48.000
48.000

x
X

X

x

ogółem 1.241.943 183.829
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