
UCHWAŁA Nr 2 44/XxvIU2009
RADY GI{INY W ROZWIENICY
Z DNIA 10 listopada 2009 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Działając na podstarvie ań.18ust.2 pkt 4'pkt 9lit.''d"' lit.''i''' pkt 10 i ań.51 ust'2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o sailorządzie gtnimyn (Dz.U.z 2001r. Nr 1,ł2
poz'I59l z póżn.zm.) art.I65,ań.Isz'al:t' 184,ań.188 ust.2,ań'195 ust.2 i ań.l98
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
poz.2l01, ztr:.. DzU . Nr 169, po2.1420) .

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 320'78'l zł z t}tułu:
- Plg$qnu lllgclacji Spolecznej _ 24.825 zł
- Wyborórł uzupelniających do Radl Glnlńi_7JJJ z]

- pomocy matedalnej dlauczniów -95'423 zł
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego

nauczycieli _ 132 zł
_ świadczeń rodzinrrych_ 124.400 zł
- zasiłków stałych _25'461 zł
- dożywiania dzieci lv szkołach - 6.500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół _ 4Ż.000 zł

2. ZmniĄsza stę dochody budżetu gniny o kwotę 500 zł Z t$ufu usług
opiekuńczych i specja1istycznych.

3. Zrviększa się wydatki budżefu gminy o kwotę 362.084 zł z tytułu:
- pomocy materialnej dla uczniów _ 95.423 zł
- wyborów uzupełnia.jących do Rady Gminy _ 2.037 ń
- usług z Programu Integracji Społecznej _ 24.825 zł
- zasiłkórv stałycl-r '2'5 '467 zł
- świadczeń rodzinnych' 124.400 zł
- dożylvialria dzieci w szkołach - 6'500 zł
- prac kor.nisji egzaminacy.jnych awansu zawodowego nauczycieli - 132

Zł
- zakupu energii w gimnazjum _ 10'000 zł



- budowy szlroĘ w Woli Węgierskiej 31.300 zł
_ zakupu pomocy dydaktycznych do szkół _ 42'000 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu grnir-ry o kwotę 41.800 zl z Ętufu
wydaików na :

- zakupy inrł'estycyjne w gimrrazjum _ 10.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 500 zł
- przebudowę drogi Wola Roźwienicka _ Bystrowice _ 29.000 zł
- bieŹące utlzymanie dróg gnrinlrych -2.300 zł

5. Zmian w dochodach dokonano na podstawie decyzji Wojewody
Podlrarpackiego Nr 69,77,82,87,88,89 i pisma z Krajowego Biura
Wyborczego w Przemyś1u Nr DPR772-4/09 z dńa27 '10'2009 loku.

6' Szczegółowe kwoty ar-rian określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej
UchwĄ.

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gn:riny.

&3 Nadzór'nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załapznik Nr 1

do Uchwały Nr 2441xxYII/2009
z dnia 10 listopada 2009 roku

Lp. Dział
Rozdział
paragraf

Nazwa Kwota

1. Zwiekszenia 3Ż0.784

75r

75109

2010

Urzędy naczelnyclr organów władzy
państwowej, kontroli oraz ochrony
prawa oraz sądownictwa
W;bory do rad gnlin. rad porł iaIów i

sejmików wojęwództw, wybory
wójtów, bunnistzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane zbndżęfu,
paristwa na realiza c1ę zadń z zaktesu
administrac ji rządowei

2.037

2.037

2.031

801
E0195
2030

80101
2030

ośrviata i Wychowanie
Pozostała działalnośó
Dotacje celowe otuzynane zb.p. na
realizację własnych zadń bieżących
gmin
Szkoły Podstarvorve
Dotacje celowe otrzynane zb.p. na
realizację własnych Zadan b|eżący ch
gmin

12.13Ż
132
132

42.000
42.000

852
85295
2023

203 0

Pomoc Społeczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe otzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadń
bieŻących gmin
Dotacje celowe otrzynane z b.p. na
realizację własnych zadan bieżących
smin

181.192
3L325
24.825

6.500



85212

2010

85 214

2030

ud."*iu.od"i nrre, zaltczka
alinentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia enreqĄalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzYmane z b.P. na
realtzaĄę zadait z zakresu administracji
rządowej
Zasiłki i porr-roc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emeryłalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z b.P' na

realizacje własnych zadań bieżący ch

emin

r24.400

IŻ4 '400

25.467

Ż5 '467

854
85415
203 0

Edukacyjna opieha wychowawcza
Pomoc naterialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŹących gmin

95.423
95.4Ż3
95.423

Ż. Zmniejszenia 500

85228

2010

Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Doracje celorve otrz; rnale z b.p. na

realizację zadu\ z zd<sesu adlninisrracji
rządowei

500
500

500
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Załącznilr Nr 2
Do UchwĄ Rady Gm|ny 244lXXY1Il2009
Z dnia 10 listopada 2009 roku.

Zmrieisz.

4210

3Ż40

4260
6060

4300

4Ż10

ó 050

1s109

85415

801 10

80195

60101

85212

Urzędy nacze1nych
organów władzy
państwowej, kontro1i
oraz ocfuony prawa i
sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejników
województw, wybory
wójtów, burnristrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe oraz
referenda grninne
Zakup materiałów i
\ł}'p o sażęnia
Edukacyjna opieha
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniórv
Stypendia dla uczniów
oświata i Wycl-rowanie
Gimnazja
Zakup energii
Wydathi ua zakupy
inwestycyjne
Pozostała działalnośó
Zakup usług pozostĄch
Szkoły Podstawowe
Zakup pon.rocy

naukorłrych ,
dydaĘcznych i ksiąŹek
Wydatki inrvestycyjne
jednostek budżeto\łych
Pomoc Społeczna
Swiadczenia rodzinne,

2.037

95.423

95.123

95 '4Ż3
83.432
10.000
10.000

X

132
I3Ż

73.300
12.000
42.000

3 1.3 00

181.192
121.400

X

X

x

X
10.000

X
X

10.000

x
X
X
X
X

x

500
X



5. I 600

85211

85295

85228

60016

3110

31 l0

31 10
4303

43 00

4300
605 0

zaliczka aiimentacyjna
oraz sldadki na
ubezpieczęnia
ener),.talne i rentowe z
ubezpieczenia
Społecznego
Swiadczenia społeczne
Zasiłki i ponroc w
naturze oraz składki r-ra
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Swiadczenia społeczne
Pozostała działaIność
Świadczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
Usługi opiekuńcze i
specj alistyczne usługi
opiekuńcze
Zalrup usług pozostĄch
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zalrup usług pozostĄch
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

IŻ4'400
25.467

X
X

25.467
3r.325

6,5 00
24.825

x

X
X
X
X
500

X
X
X
X
X

500
3 1.3 00
31.300
2.300

29.000

oGoŁEM 362.084 41.800
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