
UCITWAŁA NR 277lxxXII/20 10
RĄDY GMINY w RoŹwIENIcY

Z DNIA 11 marca 2010 r-

\Y Sprawie: zmian do uchwaly Nr 267XXXID0L0 z dnia 2l sĘcznia 2010 roku.

Działając na podstawie a]t. 18 ust' 2 pkt 4. pkt 10 i ań' 51 ust' 2 ustaw}' z doia 8 marca 1990 I. o
samorządzie gminnym, (tekstjednolity Dz' U Z2001 r.Nl 142.poz' 1591zrnianaDŻ'v' z Ż00Ż l
Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558, NI 113, poz' 984 NI 153, poz' lŻ'7I,Nl214, paz 1806, Dz' U' z
2003 r. Nr 80, po2.717, Nr 162, poz. 1568,Dz.U.z2004r.Nr102,poz1055,Nr116poz 1203),
art 211 ustawy Ż dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych'

Rada Gminy Roźwienica uchwala co następuje:

s 1 l 'Pafaglaf 6 otrŻymlje nowe brzmienie: 
'' 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 26'200 zł ''
2' W paragrafie 11 dział 758 - 

', 
Rózne rożiczenia'' otrzymuje nowe brzmienie'

,' 758 _Różne lozliczenia
75 818 _ Rezerw)' ogóIrre i celowe

wydatki bjeżące
z tegol

1) lł]datki zwiąŻane z rea]izacją ich statutolTch Żadan

- ogólna

s 4810 Rezeńry

3' Pa.aglaf 11 dział 700 otrzynruje nowe brzmienie:

,, 700 Gospodarka mieszkaniowa
7o0o5 Gospodarka gnrntami i nierllchomościami

Wydatki bieżące
ztega:

1) wydatki jednoStek budżeto\Ą!ch
a) w1'nagrodzenia i składki od nich naliczane

$ 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne

"s 

4120 składki na fundusz pracy

b) wydatki Żwiązane z realizacją ich statutouych zadń

Ą 4210 Zakup materiałów i rłyposżenia

26.200,00
26.200,00
26.200,00

26.204,04
26.200,00

26 200,00 "

1.176.700,02
1 .r16.'7 AA ,02

251.',700,42

254.',744,02
4'ó00,00

4.000,00
600,00

250.I00,02

2',7 .A69,sl



z udziałem środków, o których mowa w art' 5 ust. 1 pkl. 2 i 3 
' 
w części związanej z fealizacją zadań

Ą 4260 Zakup energii

s .1270 Zakup usług Iemontowych

s 4430 Róźne opłaty i składki
6 4480 Podatek od nieruchomości
wydatki maj ątkowe

1) inwestycje i zakupy i łestycy.jne' w tym na ploglamy llnansowane

.jędnostki samorządu tery'torialnego.

s óo50 wydatki inwestycyjne jednostek budżetoiłych

Przebudowa dachu na budynłu mienia komunalnego w Rońłienicy 60.000,00 zł
Przebudowa dachu na budynku WDK Rudołowice 90'000 zł
Rozbudowa \\DK Więckowice 60'000 zł

s 6058 Wydatki inwęstycyjne jednostek budżetowych

$ 6059 wydatki inwestycyjne .jednostek budżetowych

,15.000,00

155.930,45
2 400,00

19.700,00
922.004,40

922.000,00

210 000,00

354.875,85
35',7 LŻ4,15

{ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Ą 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych

4 Paragraf i 1 dział 900 ,,Gospodarka komunalna i ochIona środowiska'', rozdz 90001

,' Gospodalka ściekowa i ockona wód"

wydatki majątkowe otrzymują brzmienie]

,'Wydatki majątkowe 10163'236,2l

] ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w t}'ln na proglamy finansowane z udziałem środków, o

łtórych mo\ła w art. 5 ust'1 pk12 i 3, w części związanej z realizacją zadańjednostki

samorządu terltorialnego

s.s66.958.20
5.196.2?8,01

' Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w

miejscowościach Roźwienica Mokra' Rudołowice Mokra' Tyniowice, Więokowice,

Chorzów oraz Węgierka zgodnie z WPI'

5 Paragraf 11 dział 852'''Pomoc społeczna',
otrzymuj e nowe brzmienie:

., 85219 ośIodki Pomocy Spolecznej

Wydatki bieżące
z tęgo:

1) wydatki .jednostek budżetowych
a) wYnagrodzenia i składki od nich naliczane

s 4010 wynagrodzenie osobowe placowników

$ 404o Dodatkowe wfnaglodzęnie roczne

Ą 41l0 Składki na ubezpieczenia społeczne

$ 4l20 Składki na fundusz pracy

rozdział 85219,'ośrodki Pomocy Społecznej"

353.752"83

3s3 752,83

174.300,00
t64 450,00

130 020,00
10.350,00
20.700,00

3.380,00

9.850,00b) wydatki związane zrcalizaĄąich zad'ait Statuto\łych



.s 4210 Zakup mateliałów i wyposżenia 4'000,00
Ą 4300 Zakup usług pozostĄch 1'000"00

Ą 4410 Podróże służbowe krajowe 1'000,00

$ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych 3 ' 8 50,00
2) wydatki na programy linansowane z udziałem środków o któIych mowa 179 452'83

w ań 5 ust' l pkt 2 i 3, w częśc] związanĄ zrealtzac)ązadańjednostki samorządu
teAłońalnego

a) wynagrodzenia i składki od nich na]icząne

$ 40l8 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Ą 4019 wynagrodzęnia osobowe pracowników
Ą 4l18 Sldadkj naubezpieczenia społęczne
Ą 41i9 składki na ubezpieczenia społeczne

.s 4128 Składki na fundusz pracy

! 4129 Składki na fLindusz pracy

b) wydatki ziłią7ane zrcaljzacjąi'ch za,dan statutowych

\ 42 ]8 Zakup materiałów i wyposżenia
s 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
Ą :ł308 Zakup usfug pozostałych
\ 4309 Zakup usfug pozostaĘch
s 4418 Podfóże sfużbowe krajowe

.ii 44l9 Podlóże sfużbowe krąjowe
Ą 4448 Zakładowy Fundusz sł'iadczeń socjalnych

Ą 4449 Zakładowy Fundusz Srviadczeń socjalnych

90 806,89

'73 289,91
3.880,06

r1.132,',7 4
5 89.3 8

1818,s0
96,2',7

88'6'ł5,94

14,720,6',7
'7',79.33

66.671,28
3.529,66

968.',72

51,28
1.828,21

96,79"

6. Paragraf 1O w dziale 700 - ,,Gospodarka mieszkaniowa", rozdz 70005 ,,Gospodarka
gruntami i nieruchomościami'', dochody majątkowe ot'z}'rnuje brzmienie:

,, Dochody majątkowe

_s O77o wpłaty z t}tufu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

L/)1 ko\\ ania wieczystego rieruchomo.ciami

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art 5 ust' 1 pkt 2 i 3 '

| 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

porviatów (związków powiatów), samorządów wojewódżw'

$ 6299 - środki na dofinansowańe własnych inwestycji gmin (zwią'zkórł' gmin),

powiatów(z\łiąZków powiatów)' samorządów województw'

7 Paragraf 10 w dziale 852 ,'Pomoc społeczna'' w rozdzialę 85219 ,.ośrodki Pomocy

spolęcznej'' otrzymuje brzmjenię]

,.Dochody bieżące z tegoI

Ą 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin

459.501,00

42.000"00

417 501,00

3 54.875,85

62.625,15

Ż5a.'7 52,83

71.300,00



Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałęm 1']9'452,83
środków, o których mowa w ań'5 ust.1 pkt 2 i 3
s 2008 Dotacje rozwojowe oraz ośrodki na finansowanie Wspólnej Po]jtyki Rolnej 170''130,06

Ą 2009 Dotacje lozwojowe oraŻ ośrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 9'0Ż2,'7'7"

8. Palagraf 10 w'dziale 900 ' ,'Gospodarka komuna1na i ochrona środowiska" rozdział 90001 -

''Gospodarka 
ściekowa i ochrona wód'' otrzymuje brzmienie:

,'Dochody bieżące
Ą 0830 Wp\rvy z usług

Dochody majątkowe
z tegol
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 5.566 958,20

środków. o których mowa w ań'5 ust' 1 pkt 2 i 3

S 6208 Dotacje rozwojowe s.566.958,20

9' w paragrafie lo, dziale 756 ,' Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem'',

rozdział 75618 
', 

wpł}avy Z innych opłat stanowiących dochody jednostek samolządu

te5łoria1nego na podstawie ustad'

3.10.000,00
340.000,00

5'5ó6.958,20

150.000"00

28.000,00
80.000,00

42.000.00"

26'ł 285,00

233.900,00

233.900,00

30.38s,00

30.385,00

otrzymuje brzmienie"

.,Dochody bieżące

5 041o wpł}a\]' z opłaty skarbowej

s 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Ą 0480 WpĘwy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

l0' Paragraf 1 L otrz}'rnuje nowe brzmienie w działachl

a) 801 '.oświata i wychowanie''' rozdział 80l 'l3 
'powożenie uczniów do szkol''

',wydatki bieżące
z lego

1) Wydatki jednostek budzetowych

s 43o0 zakup usfug pozostałych

2) Dotacje na zadania bieżące

s 2820 Dotacja celo\ła z budźetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Rozdział 80146 _ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące
ztęgo'.

1) Wydatki jednostęk budzetowych

40.600"00

40.600"00



.s 4300 zal_up usfug pozostałych 40'600,00

- RozdŻiał 80195,,Pozostała działainość''
wydatki bieŹące 32'800,00
z tego"

1) Wydatki jednostek budżetowych j2'800.00

$ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32'800,00

b) 851 ockona zdrowia' rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 2 000,00
z tego:

1) Wydatki jednostek budŹetowych 2'000'00

s 4210 Zakup materiałów iw}?osażenia 2'000,00

' c) 852 Pomoc społęczna, rczdział 852a2 - Domy Pomocy Spolecznej

wydatki bieżące 90 000'00
z tego:

l) wydatki jednostek budżeto\łYch 90'000,00

$ 4300 zakup usfug pozostĄch 90'000'00

11 w paragrafle 3 dodaję się punkt 2 o brzmieniu:

,,W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska dotyczących opłat za

ko.zystanie ze śIodowiska dochody z olat wykorzystywane będą na fealizację zadań Złriązanych z

ochroną środowiska''

12' w palagrafie 3 dodaje się punkt 3 o brzmieniu]

', 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczegółowymi zasadami

rł1konania budŹetu gminy wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 200] roku Prawo ochrony

s odorł ista

Dochody.

Dział 9o0 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8'200,00

Rozdział 90019 - WpĘwy i rłydatki związane z glomadzeniem środków z opłat 8'200,00

i kar za korzystanie ze środowiska

Paraglaf 0690 - wpł}'wy z róŹnych oplat 8'200,00

Wydatki:

Dział 900 _ Gospodarka komunalna i ochlona środowiska 8'200,00



Rozdział 90003- oczyszozanie miast iwsi 8'200'00

Paragraf43OO Zakup usług pozostałych 8.200,00

13. Paragraf 7 w części dotyczącej wydatków w dziale 852 _ Pomoc społeczna, rozdziale 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy spolecznej otrzymujące nowe brzmienie]

,,Wydatki bieŹące
z tego.

1) lłydatki jednostek budzetorvych

$ 4130 składki na ubeŻpieczenia spoleczne

i w lozdziale 85228 usługi opiekuńcze j specjalistyczne usfugi opiekuńcze

wydatki bleŹące
tegol

l) wydatki jednostek budżetowych

s 430o zakup usług pozostĄch

14' Paragraf 8 ił części dotyczącej wydatków w dzia]e 851

Zwalczanie narkomanii otrzymuje nowe brzmienie:

',Wydatki 
bieżące

z tego:

1) wydatki związane z realizacj ą ich statutorłych zadań

s 4Żl0 7al'up ndte'alou i wyoosażenia

15' W paragrafie 7 skreśla się ust'z.

1.440,00

1.440,00

1440,00

ochrona zdrowia. rozdziale 85153

16.800,00

16.800,00

r6.800,00

2 000,00

2 000,00"

2.000,00

]6' w paragrafie 1 1 dział 72o Informatyka, rozdział

nowe brzmienie:

,,Wydatki majątkowę
z tegol

'7 Żo95 P ozostała działalność otrzymuje

37.000,00

1) wydatki jednostek budżętolłTch

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

s 6639 Dotacje celoiłę przekazane do samorządu województwa na inweslycje

i ,akupy inwestycyjne reaiizowane na podstawie porozumień (umów) między j'

PSeAP"

37 000"00

37 000.00

37.000,00
s. t - projei.t

17. W paragrafie 11:

a) Dział 85 l _ ochrona zdrowia, rozdz. 85154 _ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w gfupie - wydatki jednostek budżętowyoh klvotę 15'4lo,0o' zastępuje się kwotą40'000'00



b) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz 85228 usługi opiekuńcze i spec.ja1istyczne usługi
opiekuńcze w gIupie - wydatki jednostek budżetowych kwotę 16 800,00 zastępuje się
kwotą29'200,00

c) w dzjale 900 - Gospodarka komunalna iochrona środowiska, rozdz' 90a03 oczyszczanie
miastiwsiwgfupie wydatki jednostek budżetoBych kwotę 51.600,00 zastępuje się kwotą
183.700.04

18 w paragrafie l1wdzlale801 oświata i lychowanie kwotę 7.059.935,57 zastępuje się
kwotą 7 03 8 '73 5,5 7' w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 4.295 670,57 zastępuje
się krvotą 4'274'470,57, wydatkj bieźące kwotę 4.l00.700,00 zas1ępuje się kwotą
4'079'5o0'00 w grupje wydatki jednostek budżetowych kwotę 3 '873 '700'00 Za\tępuje się

kwotą 3.852' 500,00 w podgrupie wydatki zwi ęane z realizacjąich statutowych zada!
kwotę 539.2oo,00 zastępuje się kwotą 518'000'00, w paragrafie 4210 zakup materiałów i

wyposażenia kwotą 110'000'00 zastępuje się kwotą 88'800,00'

$ 2 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

6 3 Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia'

d d"lraL.l.lć(.


