
tj CIIWAŁA N r 262 lXXx/ 09
I1ADY GMINY W ROZWIENICY
Z DNIA 29 grudnia 2009 roku.

W sprrrwie: zmian w butlżccie gmin1' na rok 2009'

l)z'1ał:rjąc r'ra poclstarł,ic alt. ] 8r]sl'2 pkt 4,pkt 9 ]it'''d'', lit."i'', pkt 10 i al1'5 l ust'2
rustarty z clnia 8 narca 1990r'.o samorzadzie gtllnnyn (Dz.ti.z 2001r'. Nr 142

prlz'lt:()1 l 1lólr.łlll') ar't' 165.ar t.182'aft' l8'ł'art' ] 8E ]"lst.2,aft' 195 trst.2 i art.l98
usr.2 Lrstrw),2 dnja i0 czer.u'ca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nl249,
poz.2 I 0,1. z,m. Dz..U . Nr' 1 69, poz. 1420) .

llada Gnrin1' uclrrvala co następtlje;

.tI W budŻccie gminy na r'ok 2009 rvpror.vadza Się następrrjące Zmiany:

1. /rr'ięl<szlr się dool'rocly budŹetu gmirl1' o ku'otę 1.ló.08ó Zł Z l}tl]łu;
pocIatliu akc1'zorr,cgo 52'522 Zł

_ częścJ ośtr,ialoli'ej subrvcncji ogó1nej ól:)'000 Zł
_ do1lllansorviitliit cioclalktlrv dla pr acoi.r'nikórv socja1nych 380 zł
- Poal<ccsr'']ne eo l'rclqralllu Wsparcia obszal'órv Wiejskich '27 'I60 zi
_ ś\\ ildczeri roc]zinnr'ch . 6.021 z'ł

Zrntlicjsza się doclrod-"- budżetu grnin1' o krvotę l6.563 Zl 7 tytułr]:

- llt'zcbucLorv! drogi grrrinnei rrr l l 1t09 R Wola Roźrł'ienicka
l]} Stro$ ice L4'500 zł

sklaclcl< na ttbczpieczenia zdlorvotnc' 543 zł
zllsi1lió,'r' stlłych l'510 z]

/'r; ' ,. i.' rl r .r ' '' j b ../-L. !t ''nl u 'rv''l.' ló-.Jó5zl z

pr/clnaczcn iL-rrt na:

rlr'pllitę poclatl<u akc1'zorvcgo - 52'522 z1

u,vposazcnic liLrchlli rr Szko]c w Woli Węgiersl<iej - 21'2'79 z"ł

- '.l ]' 'l' .] 'L 'o'' ,l.' ll''.''u l'i<irł socilln).ll l80 zl
' rcalizację Poal<ccs1'jncgo Progranru Wspar'cia obszarórv Wiejskich -

1,1.\6a z.)

śrr'ilclcl.cti roclzirlrlr'ch 6 '()2'1 zł
- bieŹące utt'z'\'ttllttlic dr'óg gnrinnych ]ó'000 Zł

- .:'rl rr'(r'r: dlll...cl liellill <, lltl ll-5o-uU00/l
- rlict)' rlla l'aclnyclr za Llc]zjał rv sesjac1r l{ad.v Gniny _ 18'000 zł

-).



4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.812 zl zt1Ąułu:
- świadczeń społecznych - 21.279 zł 'ł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne - 543 zł
- zasiłków stĄch - 1'520 zł
_ przebudowy drogi gminnej nr 1 1 1809 relacji Wola Roźwienicka _
B1s.. orł ice ' l4'500 zr

5. Szczegółowe kwoty znian określa załapznik Nr l do niniejszqj UchwaĘ'

6. Zmian w dochodach dokonano na podstawie dec;rzji Wojewody
Podkarpackiego Nr 102, i0i,107,109,11'1, 123,128 ,131 i pisma z
lvlinisterstwa Finansów z dnia l2 listopada 2009 rokrr.

&2 Wykonanic Uchi.vały poi.vicrza się WójJowi Grrriny'

&3 Nadzór nad wykonaniem Uchwalv powierza się I(ornisjiRewi4'jnej'

&-l Llchr.vd.t wchodzi r.v życii z dnicrn podjęcia.

Lll 0lrn',"'



Załącznil< Nr 1

Do Uchwały Rad-v Gminy Nl' 262lXxX/09
7 dnia 2() prudni:r 2009 roku

N a zrł'aI-p

I

,ł.

l{ozclz.

I'litg,

010 52.522
52.522
52.522

60.000
60.000
60.000
3l.564
6.021

6.024

180
380

21.160
2'/ .l 6t)

l ZWI tiKSZF,NIA

I{oLnictrvo i lorvicctl'o
Pozostaia clziałalnośc
Dotacja celorła otfzvnana Z b'p' na realizację
t,..1 ..t ,.i ". .r .r(r lirti\ r r(ji /irJo\\c:
JitiŹnc r'ozliczenia
C]Zęść oś\Ą'ialowa subwencji ogólnej dla.i.s.t'
Srtbrvcnc_jc ogólne z budŻetu państrł'a
Pollloc Społeczna
\\'' .lc,cll'J I'''Jzil lrc. zrliczka dIilnśnl.lcy'jl]a
oraz składki lla ubezpieczcnia cnleryta)ne i
tcl'ltowc z ltbezpieczenia społccznego
Do1acia cclorr'a ott'z1''nltna z b.p. na realizację
' ..:t / .l c: r ,,r r rrisu.\lr "/ J,"\er
Ośloclki l'olloc1' Spolecznej
Dotacjc cclor've otlzy]nane z b.p' na rea1izację
rvłasn1,ch zadlli bicząc"vch gllin
])()Ż()stala ilziałaIllośc
I)otaojr cclo\\'c o1lZynane 7 b.p' rra l'ealizację
u'1asn1'c)l zarlań bicŹących gnin

Zi\{N I Ii.TSZEN IA

l']ilnsporl i łlpznośc
I)r'ogi gmirnc
l)oLacje cclotvc otlzyIria1le Z b.p. na realizację
illrł'estyc j i i zal<upów inWcstyc}'j nych
rł'łasll-ycb grllin
J)on'loc syrolccztrrl
Zasilki i pornoc w llalurze oraz skład]rj na

irbczpicczcnia cmctytalne i Icntorve

I)otacic cclolvc otlzyl]ane z bp. na r'ca]izację

01095
t0l0

r58
75S01
291
Ei2
852 t2

t0 L r:)

852l9
20,t0

E5r95
202l

600
6001 6

63i0

s)l
It5l 1,1

16.563

r4.500
14.5 0 0

t 4.5 00

Kwota

1,ló.086

l0i0



85213
własnych u adań bieżących gmin
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
Za osoby pobielające niektóre śwladczenta z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
Rodzinne
Dotacje celowe ofuzymane Z b.p. na realizację
zadań l za]<resu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane Z b.p. na lealizację
własnych zadań bieżących gmin

Cll'łlrro'*,,'



Załącznik Nt' 2
Do Uchwały Nr 2ó2lXXXl2009
l{ady Gminy w RoŹwienicy
Z dnia29 grudnia 2009 roku.

Zcs1awienic Wydatlrów w clostosowaniu do podziałek klasyfikacj i budżetowej '

l

L

Lu' Dzlal lłozdz' Par Nazwa Zwiększ. Zmniejsz.

I S sl

l. 010
0 r095 i

] ąą:o

rrsr95 
Ill|0
b0bo

L 
410i

R5r l2 I

t0
lt52li

4l'10

i{52 14

:1110

8s2 r9 L

x
x
X

23342
2r.279
Ż1.219
x

X
x

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działa1ność
Różne opłaty i składki

Ponroc społeczna
I'ozostała działalność
Swiadczenia społeczne
Wydatki na zahupY
lnwestycyjne
Zakup usług pozoslałycl'l
Swiadczenia rodzinne,
zaliczka alitlentacYjna oraz
składki na ubezpieczenia
etrterytalne i rentowe z
rLbezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Sk ładki na ubezpieczenia
Zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
Sl<ładki na ubezplcczenia
zdlowotne
Zasiłki ipomoc w natulze
or'az skład]<i na
ubezpieczenia emerYtalne i

rentowe
Świadczcnia społeczne
OśI'od1ri Pomocy

52.s22
5Ż522
52.s22

54.843
48.439

X
Ż| .279

27.160
6.024

6.024
X

X
543

543

1.520

X
380

1.520
X

x

X



140'ol4 0

,!.11t)

l'-"

a;r,

600

4. I 700

70005

4260
i 750

15022
i030

Społecznej
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Transpor1 i łączność
Drogi publiczne grrinne
Zakup materiałów i
\Ąryposażenia
Wydatki inwesĘcyjne
jednosteI( budżetowych
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka gruntarri i
nieruchonościami
Zakup energii
Adrninistracj a Publiczna
Rady Gmin
Różne w1rdatki na rzecz
osób tizycznych

320

50

10

3ó.000
3 6.000
3 6.000

x

6.000

6.000

6.0 00
18.000
18.000
r8.000

X

x

X
14.s 00

X
X

14.5 00

x

x

x
X
x
X

--r - -T ()g<iłc m
'167 .365 3',7 -842


