
UCHWAŁA Nr 288/xxxul/2010
RADY GMINY w ROŹWIENICY
Z DNIA 29 kwietnia 2010 roku'

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010'

Działając na podstawie alt' 18ust'2 pkt 4'pkt q lit "d"' Iit 'i" pkt l0 j alt'5 1 ust'2

ltstar.r.v z dnia 8 narca 1990r'o samol"ząc]zie gminnyln (Dz U 'z ]00 l r- Nr 142

;;'ii;';r:; ;.i",, :i I:r.z.:1q 257 2b4 ust l 2oT I stawl u-d'i'r 2'

lL'' 
"" 

!óó;'.l'' o r,nun'u't'' publiczn5 ch t Dz'U' \r l57 ' poz' l2_ł0)'

Ratla Gminy uchwala co następuje:

&1Wbudżeciegninynarok2010wpt.owadzasięnastępującezmian1:

1. Zwieksza się dochody budŻetu gminy o krvotę 276J89 zl ztytLIłD I

- dofinansowania dl'óg FoGR 19'900 zł

- nnto.' 
'ur.,iolnei 

dla uczniów l4]'l]5 zl

-.przedaz1 nieruchomości _ 40'0U0 '/ł

- śiia<lczeń rorlzinnych ' zt9'900 zł

- *1ftor; .tołort u clia oraco'^ nika 'ocjaln'ego -' )'000 zl 
' .

- ,"'uii"u";l projektu ,, ńozwój i upou szecblianie a](ty\\nęi lnteglac]l przez

ośrodki pomoóy społecznej"' 21'054 zł

l7mnieiszasiedochociybudżetugrrrinyokwotę33.887złztytułudotacji:' 
- 

"" 
)"t"tp"i"t owanie zabytkowego parku wraz z utworzenrem \\' n1m

nlacrrzabaw dla dzieci - 24] zł
I na 'kladki 

zdrouolne l'020 zł
_ zasiłki i pomoc lv naturze 690 zł

- zasiłki stalę - l'5R0 zl

- usługi opiekuńcze 8'400 z-ł

..'"ii"^iiu p'"g'"'u realizowanego pruezGoPS _ Ż1'054 ;

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę Ż16'989 z|

z orzeznaczeniern na;

- rernont dróg do.jazdowych _ 19'900 zł

*:]t'p g*ńo* pod clrogi gminne - 40'000 zł

- styp"ndiu cll" uczniórv - ]43'135 zł

'.'"io""ji orol"L'u realizowanego przez GoPS - 21 '054 zł

- świaclczenia rodzinne 49'900 zł

- aoauit i atu p.u"ow'ników socj alnyclr ' 3 '000 zł



zt. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 33'887 Zł Z tytułu

wydatków na:

- źugo.po,1uro-unie zabytkowego patku wraz z placem zabaw dla dzieci

247 Zł
- składki zdrowotńe _ 1'920 zł
- zasiłki i pomoc w natuŹę ó90 Zł

- zasiłki stałe _ l'580 zł
- usługi opiekuńcze _ 8'400 zł

- realźację programu GoPS'21'054 zł

5' Zmian w clochodach dokonano na podstawie pisma z Urzędu

Marszałkowslriego Nr GG'I'oC'3 040/ 51'9l09 ' decyzji Wo'jewody

Podkarpackiego Ń 18, 19 
'25 ,26 i aneksu nr 1 z dnia 27'08'2009 roku'

6. Szczegółowe kwoty zmian określa załącznik Nr 1'2' do ninieiszej

Uchwały.

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

&3 Nadzór nad wykonanien Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej'

&,l Uchwała rł'choclzi w życie z dniem podjęcia'

Q fru,,^*



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 288/XXXIIV2010
Rarly Gminy w Roźwienicy
Z dnia 29 kwięrnia 20l0 roku'

Zestawienie dochodów w r1ostosowaniu do klasyfikacji budżetowej'

Nazwa Kwota
Lp. Dział

Rozdz.
Parag. Ż16.989

19.900
19.900
19.900

143.135
143. l3 5

r43.135
143.135

40.000
40.000
40.000
40.000

73.954
49.900

49.900

r I 000

I 
b001 7

11,'..,
1l
1 r I tto

i l".'''I 120t0

1, l,o.,

1 I 
'ooo'

\ olio1l14. 852

I1""'

ZwIĘKSZENlA
Transpor1 i łączność
Dtogi wewnętrzne
DoCHoDY N/LĄJĄTKoWE
ńn,uai. ' lunclLl.z1 celorł1ch na finansorłanie lub

dofi nansorł anię ko'ztórł realizacji inlł esr1 cji i

"uk 'po* 
ir'*".ty"yjnych jednostek sęktora finansów

nublicznr ch
bdutucyjnu opi"ka rł ychou au cza

Pomoc materia]na d1a uczniów
DoCHoDY BIEŻĄCE
Dotacie ce1owe otrzymane z budżetu pństwa na

t'ealizację własnych zadań bieząc1'ch gmin

Gosoodarka tnieszkaniowa
Lo.porJark a glu nLam i inieruchornoscialni

DoCHoDY MAJĄTKoWE
wpńii ' 'l'ulu 

odpiatllego nab5 cia pl'awa 'r 
la'ności

] ";';i""; 
użytkorłania lłiecz}'lęgo nięrucholno;ci

1 Pornoc soołeczna
L s*ind.z.niu roclu innę. świadczęnia u lunduszu

I olit.ntu.l ln.gu oraz skladli nr ubezpieczenia

emervtalne z ubezpieczenia społecznego

l oot,uoov BIt,/ĄCL
ńotacię cęlo* e z buclżclu paitstwa na realizacje

z,łr]an z zak"ęsu adlninisLracji r!ą4o\^ (j



8s2i4

-u'ill 

i i po'o. w nalurzę ora/ 'kladli na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2l .054

21.054
21.05.+

3.000
3.00 0

3.000

33.887
243
243
243

213

206,5 5

16,15

33.614
1.920

L 920
1.920

21 .144

2t.711
21 .144

1.s80
1.580
1.580

8.400

2039

85219

2030

DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje ce1owe otrzymane z budżetu państwa na

lealizację własnych zadń bieżapych gmin

ośrodki'iomocy społecznej
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celorł'e otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadan bieŻących gmin

ZMNIEJSZENIA
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gluntami i nieruchomościami

DoCHoDY MAJĄTKoWE
Z tego:
DotJcje rra finansowanie wydatków na reaiizację

zadań ltnansowanych z udzjałęm środkórv , o

których mol'a w ań'5 ust.1 pkt 2 i 3

Śr'ojki na dofinansowanie własnvch inwestycji

gmin(związi<órv gllin), porviatów, samorządów

woj elvó dztrv
Środki na do1lnansowanie własnych ilrwestycji

gmin(związkórv gmin), powiatów i samorządórv

r'voj ewód ztlv
Pomoc społeczna
Składki na rrbezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia Z pomocy

.poleczllei, nięllóre srł iadczenia rodzirulc oraz za

osob1 uczestniczące rł zajęciacll \Ą cęnlrum

integracji społecznej
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje cęlowe otrzynrane z budżetu państwa na

r'ealizacj ę rłłasn.vch zadań bieżącycl'r -emin
Zasiłki i ponroc w naturzę oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

DOCHODY B]EZĄCE
Dotacje celowe otlzymane z budżetu państwa na

reaiizację własnych zadań bieŻących gmin

Zasiłki stałe

DoCIloDY BIEZĄCE

700
70005

629 8

6299

Ż'
85213

203 0

8s214

203 0

8s216

203 0

85228



8.400
8.400

opiekuńczę
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje cęlowę otrzymane z budżetu pańStwa na

rea\tzac1ę zada'h z zakesu administracji rządowej

fr ft*,'**



ZałącznJk Nr 2
Do Uchv'ały Nr 28S/XXXIIV2010
Rad1 C rn in1 u Roźuienicy

'' Z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu <lo podziałelr klasyfikacji budżetowej'

l

Lp. Dzjał Rozdz. Par. Nazwa Zwięk. Zmnie1

600 Transpoń i łączność
DIogi welvnętlzne
Wydatki nrajątkowe
Z tęgo:
1)Wydatki jędnoStęk

budŹetowych
a) inwestycje i zakuPY
inwestycyjne
Wyclatki inrł'estycyj ne
jednos1ek budżetowych
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materiahta clla

1.

2. 854

1

t. 700

60017

19.900
19.900
19.900

19.900

I9.900

r9.900

X
x
x

X

x

l'+3.135 X

r 43.13s lx
r45 r 3s ]x

r4s r35 lx
r45.135 X
40 000 J 243
40.ooo 

1243

40 ooo I 243

x

605 0

8s415
ucztriólv

l u l darki biezące
z i-,,^.

l; świadczcnia na rzecu
o:ób fiZ) c7n) Ch

I Srypcndia dla uczniorł
cospodlrka lnieszkaniorł a

70005 I Co'Podarka gruntarni i

]nieruclromościami

| \Ą 1darki bicŻące
Z tęgo:



1) wydatki jednostek
budżetowych

Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Składki r-ra ubezpieczenia
zdrowo1ne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z polllocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinnę oraz Za
osoby uczestniczące w
za.jęciach lv centrum
integracji społecznej
WYDATKI BIEZĄCE
Z tęgo:

l) rv-vdatki jednostek
budŻeto\ł}ch
a) rvydatki związane z

realizac.ją ich zadań
statutowl'ch

Składlri r-ra ubezpieczenia
społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerl'talne i

Ientowę
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) świac1czenia na rzecz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne
Zasjł]<i stałe
WYDATI{ BIEZAIE
Z tegol

1) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne
Usługi opiekrrńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

'+0.000 247

8521 3

852I6

43 00

4t30

I110

40.000
'73.954

x

X

X

2t.054

21.054

21 .054

21 .0s4
X
X

X

X
x

243
3 3.6,1,1

1.920

1.920

1.920

X r.920

8.400

2L741
1.580
1.580

r.580

85214

1.920

Ż1 '',7 44

21 .144

21.714

3110 1.580
8.40085228

1)w datki iednostek 8.40 0



4300

budŻetowych
a) wydatki związane z

realizacjąich
statutowych zadań

Zakup usług pozostĄch

x

X

8.400

8.400

oGÓŁEM Ż76sag 33.887

Q fru,, ^,,


