
UCHWAŁA NR 229lxxv/2009
RADY GMINY w RoŹWIENICY

z d nia 3 sierpnia 2009 roku.

w sprawie: zmiany do budżetu Gminy Roź*'ienica na rok

2009.

Działając na podstawie afi. 18 ust' 2 pkt. 4,pkt. 9 lit' ''d", 
lit. ,,i''' pkt. 10

j afi. 51 ust' 2 ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gnrinnym (tekst

jednolity Dz. U. Nr 142 z 200h.poz.)591 zmiana Dz.U.z 2002r' Nr 23

poz.220,Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984,Nrl53, po2.1271, Nr

214,po2.1806,D2.1J.2 2003 r.Nr 80, poz.7l7, Nr162, po2.1568, DzU. z 2004 r.

Nr 102,poz.1055, Nr 116 poz.1203) oIaZ ań.165,afi.182,afi.184,aft.188

ust.2.art.195 ust.2 i ar1.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 219 ' poz'Ż104,zm.Dz'U.Nr 169, poz'I420)

Rada Gminy w Roźwienicy

uchwala, co następuje:

&1. W Uchwale Rady Gminy Nr 1771XX12009 z dnia 29 stycznia 2009 roku

paragraf l0 punłt 1 otrzymuje nowe brznrienie :

,, Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i poŻyczek na pokr.vcie

występującego w ciągu roku przejściowego delrclu budżetu do wysokości

ó00.000 zł.

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań Z tytułu Zaciąganych kedytów i pożyczek na pokrycie

występującego w ciąu roku przejściowego deficyu w kwocie 600'000

zł'' .



a) Wykonania dokumentacji do rozbudowy ujęcia i sieci wodnej w m.
Wola Roźwienicka _ 180.000 zł

b) Wykonania wymiany pokrycia dachowego na budynku mienia
komunalnego w Roźwienicy 30.000 zł

c) Wykonania przebudowy drogi gminnej Wola RoŹwienicka _
Bystrowice _ 1.800 zł

d) Bieżącej działa1ności sieci wodociąowej - 1.300 zł
e) Realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia obszarów Wiejskich

'6.550 zł

5. Szczegółowe kwoty zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały'

6. Zmian w dochodach dokonano na podstawie pisma z MSWiA BUSKZ
5901-2-529109 z dnia 10 lipca 2009 roku, decyzji Wojewody
Podkarpackiego Nr 36,37 , 47 .

&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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