
UCHWAŁA Nr 250/xXvII/2009
RADY GMINY w ROŹWIENICY
Z DNIA 10 listopada 2009 roku.

W sprałvic: zmian ry budżccie gminy na rok 2009.

Działając na podstaił'ie ar1.18ust.2 pkt 4.pkt 9 iit'''d''' lit'''i'', pkt 10 i ań.51 ust.2

ustalły z dnia 8 mar'ca 1990r'o samoządzie glr'iirulym (Dz.U'z 2001r. Nr 142
poz'I591 zpóźn.zm.) art' l65,ań' 182'ań.184'ań.l88 ust.2,ań.195 ust.2 i ar1'198
ust.2 ustany z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
poz'Żla4' zm' Dz.U. Nl169, poz.1420).

Rada Gminy uchryala co następuje:

&1 W budzecie gminy na tok 2009 rvprorvadza się następujape zrrriany:

1' Zwiększa się dochody budzetu gminy o kwotę 310.880 Zł z t}tułu :
a ) dotacji na rvypłatę dodatkólv dla pracowdków socjalnych 2.920
b) dotacji rra składkJ na ubezpieczer-ria zdrowotne 3.970 zł
c) realizacji Poal<ces1jnego Programu Wsparcia obszarów Wiejskich

- 2E'692 zł
d) wypłaty zasiłków stałych - 1 5.298 zł
tJ renontu lub odbudorq, infrastruhtury technicznej zniszczonej po

polvodzi _ 60.000 zł
g) wpł1rvór'v z opłaty elrsploatacyjnej'40.000 zł
1r) sprzedaŻy tnajątlru grlriny _ 60.000 zł
i) dotacji na dostawę samochodu strażackiego dla oSP Chorzów -

] 00.000 zł

2' Zmrrie.jsza się c1ochody budzetu gnriny o krvotę 212.038 zł
z tytułu dotacji na:

a) W-vpłatę zasiłków stałych - l5 '298 zł
b) Składki na ubezpieczenia zdlowotne 3'0'ł0 Zł
c) Wypłatę śiviadczeń rodzinnych 85.400 zł
d) Bieżącą działalność GoPS _ 8 '300 zł
e) Remont dróg popowodziorłyclr _ 100.000 zł

3. Zrviększa się rł1'datlri budżetu gniny o kwotę 1.568.070 z|z
pLzeznaczenien'i na :



a) Wypłatę dodatków dla pracor.vników socjalnych _ 2.920 zł
b) Składki na ubezpieczenia zdrorvotne -3'970zł
c) Realizację Poakcesyjnego Progratlu Wsparcia obszatórv Wiejskich

- Ż8 '692 zł
d) Wypłatę zasiłków stałych _ 15'298 zł
e) temont i moclelnizację drogi grrrinnej Bystl'olł'icę Wola

Roźrvienicka 858'650 zł
l) lenront i modenizację obiektów i dróg popowodziorłych 184.000

zł
g) przebuclorvę dróg dojazdou1'ch do gruntórv ornych _ i9.300 zł
1'r) slrłac1lri na ubezpieczenia społeczne w gospodarce urieszkaniowej _

1.500 zł
i) bieŻącą działalność gospodarki rrrieszkaniowej _ 118'000 zł
j) poclate]< od nieruclrolrrości mienia kotrrunalnego - 19 '700 zł
k) wydatki na inwestycje ,,wolno stojapa scena w m.Tyniowice"-

20'000 zł
l) bieżącą działalność Urzędu 92.500 zł
rn) bieża.cą działalnośó oclrotniczych straży poŻarnych 19'000zł
n) bieŻącą działalnośó gospodarki ściekorvej _ 52.000 zł
o) bjeŹącę ullzymanie pr'zedszlroli 540 zł
p) lernronodernizację buclynku Zespołu Szkół w Węgielce _ 61'300 zł
c1) bieżące utr'zyn-ranie sieci wodociągowej oraz wynagrodzenia i

pochodne _ 28 '000 zł
r-) utlzymanie dróg gminnych 7'600 zł
s1 poból'podrrko'r i op':r l00 zl
t) wyv'óz odpadórv l<onrrrnalnyclr * 20'000 zł
u) oświetler-rie uliczne 3.000 zł
v) odsetki od kredytórv _ 12'000 zł

'1. Zrnniejsza się urydatki budzetu glnirry kwotę 1.469.228 Zł Z tytułu:

a) W.vpłaty zasiłków Stałych _ 15.298 Zł

b) Skłaclek na ubezpieczenia zdrowotne 3.0'ł0 zł
c) Wypłaty śrviadczeri rodzinnycl'r 85.'100 zł
d) Bieżącą działalność GOPS _ 8.300 zł
e) Działalrrości w gospodarce leśnej _3'200 zł
1] BieŻącej działa]ności w zakr'esie gospodarki rł'odnej _ 2.500 zł
g) BieŻących remontórv dróg grr'rinnych 59'300 zł
h) Wydatków na inwestycję ,'przebudol'a drogi Wo1a Roźv'ienicka

Bystlowicę''- 1 .Ż6l '650 zł



i) Wydatku na inwestycję 
'' 

wyl{onanie projektu modernizac1t Utzędu
Grniny-11.000zł

j) Wynagrodzeń bezosobowych w poborze należności podatkowych i
opłat lokalnych 10.000 zł

k) Bieżącego utr'zyrrrania oddziałów przedszkolnych _ 540 zł
l) Zagospodarowania przestrzeru-rego 9.000 zł

5. Szczegółowe kwoty zrrrian określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej
Uchwały.

6. Zmian w dochodach dokonano na podstawie umowy o przyznaniu pomocy
Nr 00035-6922-1,M0900047/09, decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr
56'5 8'60,63'64'ó5 '

&2 Wykonanie Uchwały porvierza się Wójtorvi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

&,1 Uchwała wchodzi w życie z dniern podjęcia.

(] Uo'u*"



Załapznik Nr l
Do Uchwały Nr 25OXXVI]/2009
Z dnia 10 listopada 2009 roku

Lp. Dztał
Rozdział
Paraqraf

Nazwa Kwota

1.
600
6007 8

2030

852
85295
2023

852I3

2030

700

8 5214

203 0

85219
203 0

151

15478
6330

ZwIĘKSZENIA
Transport i łapzność
Usurvar-rie skutlrów kięsk żywiołorłrych
Dotacja celowa otrzynana z budżętu
państwa na realizację własnych zadań
bieŹących glin
Pomoc Społeczna
Pozostała działalność
Dotacja celowa otrzymana z b.p. na
realizację własnych zaclan bieżących
gnlin
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pon-Locy społecznej
Dotacja celowa otfzynana Z budżetu
państlł'a na lealizację własrryclr zadań
bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w natuze oraz slrładki na
ubezpieczenia emerytalne i Ientowe
Dotacja celowa otrzymana Z budŹetu
palistv'a la realizację własnych zadań
bieżących gmin
ośrodki pon, ocy Społecznej
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację rvłasnych zadań
bieżących grnin
Bezpieczeristivo publiczne i ochrona
przecivpożarowa
Usuwanie skut]<ów klęsk ż1łviołowych
Dotacja ce1o\\'a otlzymana z budżetrt
paristwa na lealizację inwe Styc'ji i
zal<upou 'nrr e.tyc1jn1ch rł'aslr;ch glnin
Gosuodarka mieszkaniowa

3.9',70

310.880
ó 0.000
ó0.000
60.000

50.880
28.692
28.692

3.970

15.298

15.298

2.920
2.920

100.000

100.000
100.00 0

ó0.000



2.

70005
0170

756

75618

600
60078
2030

E52
8521 2

60.000
60.00 0

Gospodarlra gruntami i nieruclronoŚctan-u
\Ą plr rly z t5 tulu odolatneeo nab5 cia
pl alr J rl lJsrosci ordZ |\l'.]!Ą d uż) l](o\Ą !] ia
\Ą'iecZystęgo nieruchoności
Dochody od osób prawnycl-r , od osób
fi25 cznl cl- i od irr,rri h jcdrlostek nie
posiao"j.l-. ych o.oborłości prau_ej oraz
wydatki związane z icl-i pobolem
Wpływy z innych oplat stanowiącyclr
dochody jedrrostek samorządu
terJ'tor:ialnego na podstawie ustaw
Wpłyrvy z opłaty eksploatacy.jnej

ZMNIEJSZENIA
Transpol1 i ła.czność
lIsurvanie slrutków k1ęslr żyrł'iołorłych
Dotacja ce]o\Ą'a otlzymana z budżetu
pańStwa na fealizację rvłasrrycl'r zadań
bieŹących grrrin
Pomoc Społeczna
śrviaclczenia lodzirure, za1iczka
alil]ren1acina oraz slrładki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacja ce]oWa otlzynrana z buc1Żetu

państwa na lealizację zadań z zakresu
adrrinistlacj i rząd owej
Składki na ubezpieczenia zdrolvotne
opłacane za osoby pobierające niektóte
świadczenia z pomocy społecznej
Dotacja ce1orr'a otrzymana Z budżefu
państ\ł.a na ręalizację zadań z zakr'esu
administrac.j i rządor.vej

Zasiłki iporr'ioc rv nalurze oraz s]<ładki na
ubezpieczenia enLerytalne i rentowe
Dotacia ce1owa otrzylana z budżetu
państwa na tealizację zadań z zalrresu
administracj i rza!orvej
ośrodlri Pomocy społecznej
Dotacja celor.i,a otrzymana Z budŹetu
państr'va na lea1izację rł'łasn1'ch zadań

40.000

212.038
100.000
100.00 0
100.000

40.00 0

40.000

8 5.400

3.040

3.040

15.298

r 5.298

1 12.03 8

85.400

2010

2010

85213

85214

2010

8 5219
2010

8.3 00
8.300

bieżacycl'r glnin

0 fro,,^ł



Załącznik Nr' 2
Do Uchwały Nr 250/XXVII/2009
Rady Gminy w RoŹł'ienicy
Z dnia l0listopacla 2009 roku.

Zestawierrie w1'datków w dostosowaniu do podziałek kIasyfikacji budżetowej.

Lp. Dztał Rozdz. Par. Nazwa Zwiększ. Zmrięlsz'

2

I

l

020

400

ó00

02001

40002

6001ó

60017

4210

4010

41 10

4120
1260
1740

4l]0

4IŻ0
4210

4270
6 050

605 0

Leśnictwo
Gospodarlra leśna
Zal,lup rr'Lateriałów i
w1'posaŹenia
W1'twarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczna" gaz i rvodę
Dostarczanie v'ody
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Zahup energii
Zakup rr-rateriałórv
papierniczych do sprzętu
dr-ukarsJ<iego t utządzeń
hserograhcznych
liansport i łączność
Drogi grninne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składiri r-ra fundusz pracy
Zakup mateliałów i
wyposazenia
Zalrup usług remontow,r'ch
WydatLi inwestycyjne
j ednostek budŻeto\ł)ch
Drogi wewnętrzne
Wvdatki inrvestycyjne

x
X
x

X

28.0 00
1 5.0 00

2.000

1.000
10.000

X

1.0ó9550
8 66.25 0

1.000

200
6.4 00

X
8 5 8,650

19.i 00
19.300

3.200
3.200
3.200

2.500

2.5 00
x

x

X
X

2.500

1.32 0.95 0

1.320.950
X

5 9.3 00

1261.650

X
X

X
x



9.

10.

801

90001

900 03

9001 5

801 03

80104

E0ll0

8521 :l

8521,1

4300

43 00

4240

1210

6050

1110

4210

1260
43 00

4r30

85219
3110

Soołecznei

nie podatkolycl.r
na1ężności budżetowych
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Gospodarka konunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Zakup energii
Zakup usług pozostĄch
oczyszczanie tr'ńast i rł'si
Zakup usług pozostałych
oświet1er-rie ulic, p1acólv i
dróg
Zakup usług pozostĄch
oświata i Wychowanie
oddziały przedszkolne lv
sZkołach podsta\ł.o\łych
Zakup pon.rocy r.raukowych,
dydaktycznych i J<siążek
Przedszkola
Zakup materiałów i
r'vyposaŻenia
Gimnazja
Wydatki inrvestycyjne
jednostek budżetorłych
Ponroc społeczna
Składki na ubezpieczenia
zc{Iowotne opłacane Za
osoby pobierające nielrtóre
świadczenia z potl-tocy
społecznej
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki ipomoc w naturze
oraz slrładki na
ubezpieczenia emelytalne i
Iento\Ąre

Swiadczenia społeczne
ośr'odlri Ponoc1'

X

100

75.000

52.000

50.000
2,000

20.0 00
20.0 00
3.000

3.000
61.840

X

X

540
540

61.300
61.300

5 0.8 80
3.9',7 0

3.970

t 5.298

15.298
2.920

10.000

X

X

X

X
X
X
X
X

X
540
540

510

X
X
X
X

112.038
3.040

3.0'ł0

15.298

15.298
8.3 00



12.

I l. 7r0

157

8529s

85212

71001

7 5102

4010

41 10

4120

4303

3110

'1i00

8070

Wynaglodzenia osobou'e
pr'acowników
Składlri na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałycl-L
Srł'iadczenia rodzinne,
zaliczka alinentacyjna oraz
składki r'ra ubezpieczenia
emerytalne i rento$'e z
ubezpieczenia społecznego
Srviadczenia społeczne
DziałaInośó usługowa
Plany zago spoclarowania
plzestrzcnnego
Zakup usług pozostałych
obsługa dJugu publicznego
obsługa papierów
lvaI1ościow1'ch, kred1.tólv i
poż.vcze1r jednostek
samorządu telytoria1nego
Odsetki i dyskonto od
kr ajowych skarbowych
papierów rł'anościow1'ch
or'az od kredytów i
oożvczel<

2.430

430

ó0
28.69Ż
28.692

X

12.000

x
X
X

X
12.000
12.000

7.000

1.130

170
X
X

85.400

x

8 5.400
9.000
9,000

9.000
x
x

osólcm
1.568.070 l169Ż28

U Lłt"L'(Ju)e(


