
UCHWAŁA Nr 238/xxvl/2009
RADY GMINY W ROŹWIENICY
Z DNIA l7 września 2009 roku.

W sprawie: Zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Działając na podstawie ad'18ust.2 pkt 4'pkt 9 lit.''d'', ]it.''i''' pkt i0 j afi'51 ust.2
ustawy Z dnia 8 marca 1990r'o samorządzie gminnym (Dz.U'z 2001r. Nr 142
poz.l591 z późn.zn') art-165,ań'182,al't.18'{,art'l88 ust.2,art.195 ust.2 i ar1.198
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.[i.Nr 249.
poz.2I04, zm. Dz.U. Nr 169, po2.1,120) .

Rada Gminy uchłvala co następuje:

&l W budżecie gn' ny na rok 2009 ri'prowadza się następujące ZmiaIIy:

1. Zwiększa się doclrody budżetu gminy o kwotę 728'38t Zł Z tytułu :
a ) dotacji na wypłatę dodatkórł' dla pracorvników socjaJnych 2.920
b) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrolvotne 3.970 zł
c) realizacji Poakcesyjnego Progranru Wspalcia obszarów Wieiskich

- 28.692 zł
d) w1płaty zasiłków stałych 15'298 zł
e) dotacji na zagospodalowarrie zabykorł'ego parku wraz z

utworzenięm rv nim placu zabaw dla dzieci 417.50I zł
t) remontu lub odbudowy infi astr.uktrir.y technicznej zniszczonej po

powodzi _ ó0.000 zł
g) wpływów z opłaty eksp1oatacvjnej _ 10.000 zł
h) splzedaży majątku gminy 60'000 zł
i) dotacji na dostawę samochodu strażackiego d1a oSP Chorzów _

100.000 zł

2' Zmniejsza się dochody budżetu gniny o krvotę 212.038 zł
Z tytułu dotacjj na:

a) Wypłatę zasiłkórv stałych _ 15'298 zł
b) Składki na ubezpieczenia zdlowolne 3'040 Zł
c) Wypłatę śu'iadczeri todzir'rn1''ch 85.400 zł
d) Bieżącą działalrrość GOPS 8.300 zł
e) Remont clróg popowodzio$'ych - l00.000 zł



3. Zwiększa się wydatki budzetu gmirly o kwotę 1.985'071 zlz
przeznaczeniem na :

a) Wypłatę dodatkórv dla pracorł'ników socjalnych 2.920 zł
b) Składki na ubezpieczenia zclrowotne -3.970zł
c) Realizację Poakces1'jnego Programu Wsparcia obszarów Wiejskich

28 '692 zł
d) Wypłatę zasiłków stałych ' l5.298 zł
e) Zagospodarowanie zab1.tkowego par]<u wraz z utwotzenięlrr w nim

placu zabaw dla dzieci _ 417.50l zł
f) remont i modernizację drogi grr-rinr-rej Bystrowice - Wola

Roźwienicka_ 860'450 zł
g) Iemont i modemizację obielrtórł' i dróg popowodziowych - 184'000

zł
h) przebudowę dróg dojazdowych do gluntów omych _ 19.300 Zł
i) składki na ubezpieczenia społeczne w gospodarce mieszkaniowej

1'500 zł
j) bieżącą działalność gospodalti mieszkaniolve'j - l 18.000 zi
k) podatek od nieluchonrości n-iienia komunalnego 19.700 Zł
l) wydatki na inwestycje ,,wollo stojąca scena w m.Tyniowice''-

2'0 '000 zł
m) bieŹącą działalność Urzęclu - 92'500 zł
n) bieżącą działalność ocholniczycl'r str'aŹy pożarnych _ 19.000 zł
o) bieżącą działalność gospodar'ki ściekor'vej 52'000 zł
p) bieżące utrzynar-iie pr'zedszkoli 540 zł
q) prace wykończeniorł'e przv Zespole Szkół w Węgierce _ 59-000 zł
r) bieżące utrzyrr-ranie sięci rvodociągowej oIaZ Wynagrodzenia i

pochodne _ 28.000 zł
s) utŹymanie dróg gminnych 7.600 zł
t) pobóI podatków i opłat _ 100 zł
u) wywóz odpadórv komunaln1''ch 20.000 zł
v) oświetlenie uliczne 3.000 Zł
w) odsetki od krecli'tórv 12.000 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gl'niny kwotę 7.468'728 zl z tyttlłu:
a) Wypłaty zasiłków stałi'ch 15.298 zł
b) Składek na ubezpieczenia Zdl'owotne 3'040 Zł
c) Wypłaty śv'iadczeń rodzinnych - 85.400 zł
d) Biezącą działalność GoPS 8'300 zł
e) Działalności w gospodarce 1eśnej _ 3'200 zł
t) Bieżącei działalności w za]rresie gospodarlri rł.odnej _ 2.500 zł



g) Wydatków na inwestycję ,, wykonanie dokumentacji do lozbudowy
ujęcia i sieci wodnej w m' Wola RoŹwienicka,' _ 170.000 zł

h) Bieżących remontów dlóg gminnych _ 59.300 zł
i) Wydatków na in\łestycję ',plzebudorva 

drogi Wo]a Roźwienicka
Bystrowice"' 230.7 00 zł

j) Remontu i modemizacji drogi gmiunei Bystrowice Wola
RoŹwienicka 445.'700zł

k) Wydatku na inrvestycję 
'' 

wykonanie projektrr modernizacji Urzędu
Gminy 11.000 zl

1) Modemizacji dlóg gminnych -'ł14.750 zł
m) Wynagrodzeń bczosobor'rrych w poborze należności podatkowych i

opłat lokalnych 10.000 zł
n) Bieżącego utrzyr-nania oddziałów przedszkolnyclr 540 zł
o) Zagospodarowania przesttzenuego 9.000 zł

5. Szczegółowe kwoty zt'trian okreśJa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej
Uchwały.

6. Zmian w dochodach dokonano na podstawie umorłry o przyznaniu pomocy
Nr 0003 5-6922-UX40900047/09, decyzji Wojervody Podkarpackiego Nr
5 ó,5 8,ó0'63 

'64,65.

&2 Wykonanie Uchwały porvierza się Wójtowi Grrriny.

&3 Nadzór nad w1'konanictll Uchlvały powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wchodzi w ż1'cie z dnien podjęcia.

O d 'tr 
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Załącznik Nl l
Do LIclru'ały Nr 238/xxVI/2009
Z' dna 11 września 2009 roku

ZwIĘKSZENIA
Transpor1 i ła,1zność
Usuwanie skl ltkólv k1ęsk z1'rviołowych
Dotacja ceJorl a otl'zl'trrala z budżetrt
patistwa na rcllizację rvłasnvch zadań
bieżących gnlin
Pomoc Społeczna
Pozostała clzi l] a] n ość
Dotacja celorva otlzyrlua z b.p. na
realizację własnych zadari bieżących

Składki na rrllczpieczenia Zdl'owotne
opłacane za rlsob1' pobier'ajipe niektóre
świadczenia z pollocv społccznej
Dotacia celo\\'a otz1'tnana z budżetu
państrł'a na lclr1izację rr'lasnych zadań
bieża.cych gnrirr
Zasiłki i porloc rr' natur'ze oraz składki na
ubezpieczenilr etncrvta]nc j r entorvę
Dotacja celo\\,ii otlz1rrratla z budŹetrt
państwa na rclLiZację własnycl'r zadań
bieżących gnrin
ośrodki pornocy Społeczr-rej
Dotacja cc1oir'a otr'zvmaua z budŹetu
państwa na lc:rIizacje własnych zadań
bieżącycl'r gtlllrr
Adrlinistracjł I'ubliczna
Urzęd1'' Gnin
Wpł1'rvy z t1''Lrr1u ponrooy linansowej
udzielanei nri cclz1, j ednostkan'

Nazir.r

728.381
60.000
60.000
60.000

5 0.8 80
28.692
28.692

3.970

3 .970

I 5.298

1 5.298

2.9Ż0
2.920

417.501
417.50r
411.501

u terJ'torialnego na



75618

85213

dofinansou'an ic li'łasnych zacjań
izakupórł'inwestycy inl'c lr

inwestycyjn)'clr
Bezpieczeńs1rvo publiczlc i oc]'irona
pfZęciwpożal'oWa
Usuwanie skutkóir' klęsk żywiołowych
Do1acja ce]o\\ a otlz-vn-iana z budżetu
państwa na l'calizację inwcsti,cji i
ZakupóW in \ł,c st}' c 1'j rryc h rrlasnych gmin
Gospodarka lnieszkerniorva
Gospodarka grtntami i nier'uchomościani
Wpł)rły ', l\ lll (ldll.lll].3(r nab)cia
prarła ulll.l''' '. i 'tl'. / l':l\\' .Żl l\owcnia
wiecZyStego llieluchotlośc j

Dochody od osilb prari'lych, od osób
fizlcznlclr i ,'J r,rr-v. lr'.C o.rck nie
po.iad.,iąc\ c ]o5U|\o\\oś(' Dla\\l]ęj oraZ
wydatki zwia-uale z ich pobolern
Wpływy z inrl1'ch opłat stallorviących
dochody jednostek sanrorząclu
terytorialnego na podsla\\'ic ustaw
Wpł,vrvy z oplat,l' eksploatac1jnej

ZMNlliJSZir N IA
Transporl i ła-czuość
Usuwanie skrtt]<ólv k1ęsl< ż1,rr'iołov'ych
Dotacja ce]o\ła ott'zynrana z budżetrt
państv'a na rcalizację lvlasnych zadń
bieżących gnlin
Pomoc Spolcczna
Swiadczenir loclzinne . zaliczka
alimentacyjla ol'az skłacllii na
ubezpicczenia emer)talnc i l er.)towe z
ubezpicczcnia społecznelo
Dotacja ce]ori'a oh_z.vmana z budżetrt
państwa lra rcalizację zadaIi z zaklesrt
administracji rza.dorvej

Składki na ubczpicczenia zdrowotne
opłacane Za oSob)' pobiclające niektóre
świadczenia z pomocy spolccznej
Dotacja celorr,a olrz1'mana z budżetu
państrł'a na lcelizację zac1ań z z;Llrresu

100.000

100.000
100.000

60.000
60.000
60.000

'10.000

212.038
100.000
100.000
100.000

'10.000

40.000

3.040

I 12.03 8

85.400

8 5.400

l

Iadministracii lzadowe j

3.040



8s214

20r0

15.298

15.298

Zasiłki i pomoc w naturze oraz slładki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacja celowa ollzynana Z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej
ośrodki Pornoc1. społeczrrej
Dotacja ceJor.va otrzymala z brrdŻetrt
państwa na lealizację własnych zadań
bieżacr'ch ILlli1l

dd,t')()u)et



Załączr'rik Nl' 2
Do Uchwały Nr'238/XXVI /2009
Rady Gniny w Roźwienicy
Z dnia 11 września 2009 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowalliu do podziałek klasyfikacji budżetowej'

Lp. Dztał Rozdz. Par. \azrt l ' l'r ięl<sz. Zmntelsz.

2.

t. 020

400

600

02001

40002

60016

:Leśnicti.vo

Gospodarka 1eśna
4210 Zaltup lleLcl ialórr' i

\v) posszenta
'Wvl warzanie i

i zaopatrywanie w energię
e1ektryczną. eaz i rvoc1ę

l)ostarcz.llll ic tł or11

4010 \\';'negl odzerria osoborł'c

Ir'acor', nil',rrt
41]0 l Składki na ubezpieczenia

sfolcc,/.rrc
,łl20 Skl.rclki rLo trrndusz prlc;
4260 Zahr-rp enelgii
47 40 7akttp lnltcL:i.liorł

] papier'nicz1ch do splzętu
cLrulrarslriego i ul'ząclzeń
hserogralicznych

ó050 Wl'claL]ri in}'ęStYcyine
jetl nostcl< bLlclŻetorłl'ch

L r'.L'rspolt i lacznośc
] Dlogi gmirure

4l l0 
I 
sklcdki nn Lrbezpieczenic
spoleczr e

4ll0 Skl.rdk i rr lundusz pracv
4210 i/rr ltu p rratelialoiv i

!Ą \ Do5.lzelli.]

28.000
15.000

2.000

1.000
10.000

x

X

1.07t350
868.050

L 000

200
6.400

3.200
3.200
3.200

172.500

172.500
X

x

x
X

2.5 00

x
x
x

170.000

r . 150,150
1.150450

x

X
x



60017

ó0078

70005

15023

7541)

4270
ó05 0

6330

X
X

I60.45 0

19.3 00
19.3 00

18'1.000

18'+.000

159.200
159.200

1.500

40.000

10.000
68.000
19.700
20.000

510.001
510.001

7.000
20.000

40.000
1,1.5 00
]l .000

5 9.3 00
l09lt50

X

605 0

605 0

ó05 0

,11 10

4210

4260
43 00
4480
6050

41/ł0
1210

4300
4430
47 50

X
X

x

X
X
X
X

1.000
X
X
X

X
X
X

i 1.000

X

X
X

Zal<up ttsług remontowych
Wydatl<i inrł'estycyjne
ieC1nostek budżetorłych
Dotacje celowe przekazane
Z br]dże1u państwa na
r'eaLizację inrvestycji i
zal<uplilł' inrves1yc1'inycl't
r'i'łasnvch grnin
Drogi rvewnętzne
Wyc1atl<i ir-rił'estycyjne
jednostek budżetowych
lJsurł'anie skutków klęsk
Ź;'il io,lorvyclr
\\r; tlatki inwestycyjne
jeiLtlcs1ek budżetorłvch
Gtlspodar1ra nrieszkaniorł'a
Gospoclarka gruntarni i

nict'LLcholnościami
Skladlii na ubezpieczenia
spoleczne
Zali Llp marer'iałów i

rv1''posażcnia
ZaliLrp enelgii
Zaliilp uslug pozos1ałyclr
Pocllte1i od nieruchonrośc j

w_\'(Liitk j inweStyc}łne
jcclLloslclr bLttlżetowycl't
Aclnrin istlacja Publiczna
l,'r';:;dl Gmin
\Vpłat'l'PEFRoN
Zalirp Inateriałów i

rvr poseżcnia
ZallLlp usług pozostałych
Itclź ne oplaty i składki
ZaI tlp altccsot'iórł'
konrPutclou,ych ,w tym
pt'o-rlr'anlóił' i 1icencii
W,r,ciatki inivestycl jne
jcr1noslck budŻetorłych
Ilczpicczcristrvo publiczne i
()chr'otlli l)lzeciwpożarowa
Ochotiriczę Straże pożarne

X

X
X

x

X

417.501

19.000

19.000
ó.0004210 Zq\,lp !!Ę!ał!!



4300 13.000
100

X
10.000

w] l-.osilzeIlIil
Za1<LLp Ltsłuu pozostałvoh
Dochorl)' ocl osób
pl';.Lrr.tl-r'ch' ocl osób
llzvczrlcli i od iurych

_j 
cc1loste1< nio posiaclających

osoLlo.'r ości prarvnej ol'az
rr,r'datJli zlł iązane z icłr
poLrolcm
Pobcir pllclatkórv, opłat i
nic podalkoul ch
na1eżIlości bLtdŻetollyclr
\\rynalroclzenia
bezosobor.vc
Zakup rlatcl'iałóiv i

u'r'poslzcnin
(iospoilall<a l<omunalna i
oclll'cllllr ślot]owisl<a
GospoLial'1ie ściękor'va i
()c]lIol]il \\'ód
Zaku|. ę11('1g11

Zakup Lts1uu pozoslałycl-t
()czyszczltllie niasl i rł'si
Za1<up Lls1Lr1l poZos1ałYch
()śivicilcni,'. u1ic. p1aców i

dIóg
Zakup'.rs1ug pozostałyclr
()śtł'iallr i \\'ychorvanie
()ddzir)r' przedszko1nc rł'
szkołlr:1t podstarvor.v'vch
Za)<u1,. ltortocy naul<ou'ych,
dydak l'cznr cl'r i lrsiążck
I)rzed:;rkola
)lakup n-ratciiałóri' i
rvyposuzeniu
Szkolv Poilstarvowc
Wydailii irru cstvcl'jnc

.j ednostck buclŹetorr1cl't
l'olnot społcczna
Składll i rrlr rrbezpieczcnia
Zdforł,otnc opłaceule za
oSobv ]]obiclaja.cc niektóIe

r00

X

100

10.000

4170

42t0

4260

'13 00

43 00

75.000

52.000

5 0.000
2.000

20.0 00
20.000
:l.000

10.000

X

x

X
X
x
x
X

x
540
540

x

43 00 3.000
59.540

x

540
540

s 9.0 00
5 9.000

50.880
1.9'10

4Ż40

42t0

6050

540

x
X
x
X

112.038
3.040

75647

90001

90003

90015

80103

80104

8 0101

85213

ś lvi ac] L: z-et l ia z pluioc



71.0

'7 5',7

8s2I4

852I g

8s295

85212

'71004

'7 5't 02

1130

3110

4010

4l 10

41Ż0

4303

3110

4300

8 070

społec/nej
SkładLi na ubezpieczenia
zdro!vJtnc
Zasiłkl i pon'roc w natulzę
oraz slład]<i na
ubezpi cczcnia ernerytalne i
l cnto\\ c
Świacl.':zell ja społeczne
ośrod'iiPotnocv
Spoleczncj
Wynagrodzcnia osobowe
pracorr,ni1lórł'
Składl.: i na ubezpieczenia
społęc1L'Ie

Składl..i na 1utldusz pracy
Pozostała clziała]ność
Zakup LLslLLl pozostałvcl'r
Swiadczenia l odzintrc,
zaljczllu alirn enlacy'.jna oraz
slrładki na ubczpicczcnia
emery ltlnc i ręfforr,e z
rrbezpitlczcni a s]]ołccznego
Swiadczcnia sllotcczue
Działalność usługorva
Plany zagospodar:owania
pIZcslIZe ncgo
Zakup usług pozostalyoh
obsługa c1łLrgrr publicznego
obsługa papicrólv
rr'altościolr'1'cl-i, kled1,tórv i
pożyo''lĆ]( jcc1nosrck

samol':'lądu tel}'to alnego
Odsetlr i icl;'slionto od
krajolr,vch skarbol -vch
papiet'ów rł'utościtlwych

3.970

I s.298

15.298
2'9Ż0

2..430

430

60
28.692
28.692

x

3.040

r5.2S8

15.298
8.300

7.000

1.130

170
x
X

85.400

X
X
X

x
12.000
12.000

I2.000

8s.400
9.000
9.000

9.000
X
X

olaz o'-i l<r'ctlyttirv i

ivo,r:l<

1.985071 1.468728
ółenl

d 0,., *,,


