
UCHWAŁA Nr 301/XXXV/2010
RĄDY G\'llNY \Ą RoZwlENlCY
Z DNIA 28 maja 2010 roku.

W sprawie; zmian w budżecie gminy na rok 20l0.

Działaja3 r'ra podstawie ar't' i8L1St'2 pl(t 4'pl(t 9 lit'"d''. ljt'"i''' p](t ] 0 i afl-5l ust']
ustawy z dnia 8 narca l 990f.o samorządzie gtlinnym (Dz'U'z 200 1 r'' Nr 142
poz.l59l z póżn.zm.) art.211 ,212,239,257 ,264 rtst.3 

'267 
Ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o linansach publicznych (Dz.U. Nr I 57 , poz.1240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

&l W budżecie gniny na rok 2010 wprowadza sie następujące zmianv:

J' Zwiększa się dochody budzetu gminy o kwotę 227.089 Zl Z tytułu :
- dofinansowania dlóg FoGR l9.900 zł
- pomocy rnatelialnej dla uczniórł' 143.135 ll
_ sprzedazy nieruchoności 40.000 Zł
- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego - 3.000 zł

rea1izacjiprojektu,' Rozwój iupowszechnianie aktywnej integl'acji pL'zcz

ośrodki pomocy społecznej'' - 2l.054 z'l

2. Znniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 83'787 ZI Z tytułu dotacji:
_ na Zagospodalowanie zabytkowego palku WraZ Z utwol'zenienr rł njll
placu zabaw dla dzieci - 243 zł
- na s]<ładki Zdlowotne ].920 Zł

- zasiłki i ponloc w natulze - 690 Zł
- zasjłki stałe 1.580 zł
- usługi opiekuńcZe _ 8.400 zł
- realjzac']ę ploglallru realjzowanego przez GoPS _2].054 zł
- świadczeń rodzir-rnych _ 49.900 zł

3' Zwiększa się wydatki budżetu glliny o krłotę 227.089 zl
z przeznaczeniem na:
- remont dlóg dojazdowych _ 19'900 zł
- rvykup gruntów pod drogi gminne _ 40'000 zł
- stypendia d]a uczriów _ 143' 135 zł
- realizację plojektu lealizowanego pt'zez GoPS _2I'054 zł
- dodatki dla pracorvników socjalnych'3.000 zł



4' Zmnie.jsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 83.781 zl z tytuIu
wydatków na:
- zagospodarowanie zabytkowego parkri wraz z placem zabaw dla dzieci
213 zł
- Składkj zdrowotne 1'920 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 690 zł
_ zasiłki stałe _ i '580 zł

usługi opiekuńcze - 8.,100 zł
- rea]izację pfoglamu GoPS 2l.05z1 zł
- .rł iadczęń rodzinnych ']a'o00 zl

5. Zrrian w dochodach dokonano na podstawle pisma z Uzedu
Nlalszałkorvslriego Nr GG'1' oC.3 010/5 7-9i 09 . decyzji Wojewodr
Podkarpacklego Nr8' L9.25 ' ]ó ianeksu nr l z dnja ]7'08.2009 roku.

ó' Szczcgółowc kwoty zrnian ol<leśla załącznik Nr 1'2, do ninie.1sze_j

Uchwały'

&2 Wyliorranie Uchwał'r' powierza się Wójtorvi Crlin-v_.

&3 Nadzór nad wYkonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizr1n.1

&J Uchwała wchodzi w zvcie z dniem podjęcili'

,,1t / /,
( lł ( }l olrcłLa er'



Załącznik Nr J

Do Uchrł,ały Nr ]0l/XXXV /]0l0
Rady Grliny w RoŹwienicy
Z dnia 28 maja 2010 roku.

Zestawięnie dochodów w dostosoWaniu do klasyfikacji budŻetolvei'

Lp.

2.

3.

4.

Dzial
Rozdz.
Para

6260

600
600r7

19.900
r9.900
r9.900

143. t35
l,ł3. ]j5
t43.ll5
1,11. ]]5

'10.000
4 0.00 0

'10.000
40 000

854
85415

2030

Nazwa

ZwIĘKSzENIA
Tfansport i łączność
Drogi wewnętrzne
DOCHODY MAJA.TKOWE
Dotacje z funduszy celowych na llnansowanie lub
dofinansowanie kosztórł, realizacji ir-iwestycji i

Żakupów inwestycyjnych.jednostek sektora tlnansów
publicznych
Edukacyjna opieka wycirowawcza
Ponoc materia]na dla uczniów
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celoWe otIZyrIane Z budżetu państu'a na

realizację własnyclr zadań bieżących grnin

Gospodarka nrieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nierucironośclamt
DoCIIODY MAJĄTKoWE
Wpłaty Z tytułu odpłatnego nabycia prawa rvłasności

oraz plawa użytko\Ą'ania wieczystego nieluchomości
Ponroc społeczna
DoCHODY BIEZĄCE

'rdl'i naZasLlKL L pol-r]oc \\ llalulze oI3Z SKlź

ubezpieczenia emeryta1ne i ręntowe

700
70005

0710

852

8s2 r4

24.05 4

21 054

2 r.054
2 L054

3.00 0

Kwota

22',7.089

jUjO Dota.ie celowe olr,/)lllanc 7 aud/\'1J oan\l!\a lra

realiza.ię .ł la.n) clt zadali bieżąc1cll gmin
8'j lq . o:r'odki polroc) społecznej



DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otlzylrranę Z budżetu paliSt\ła na

3.000
i.00 0

83.787
143
243
t4l

213

] 0ó,5 5

3ó.45

83.541
1.920

1.920
r.920

L

l

700
7000 s

2 010

Ó298

6)99

realizację własnych zadań bieŻących gmin

ZMNIEJSZENIA
Gospodarl<a micszkaniowa
GoSpodarka gruntan j i n ięruchonosc lan t

DoCHoDY MAJĄTKoWE
Z tego.
Dotacje na finansowanię wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałeln śr'odków , o
któ:'ych rnowa w alt'5 ust.l pkt 2 i 3
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji
gnrin(związków grrrin), powiatów, saurol ządów
województrł'
Sr'odki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin(związlrów grnin)' powiatów i samorządów
województw
Ponoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
orob1 pol.'crające IlieLtorę śu iadczęnia z porroc1
społecznej' nieklóre ślłiadczenia lodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w cęntrut]']

integracji spo]łecznej
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe ohzymane
realizację w1asnych zadań
Zasiłki ipotnoc w natulze
ubezpieczenia emerytalne
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otrzymane
reaIizację własnych zadari
Zasiłki stałe
DOCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otlZ)'nane z budżetu państwa na

lea1izację własnych zadań bieżących gnlin
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
DoCI]oDY BIEZĄCE
Dotac'je celowe otrzymane z budŻetu państwa na

realizację zadań z zakresu adninistracji rza.dowej

Slviadczenia rodzjrule. świadczenia z funduszu

852
852 ri

852 l4

2030

203 0

85228

2010

2t.'741

21.141
21.144

1 .5 81)

1.580
1.580

8''ł00

8.,100

8.'100

Z budżetu państwa na
bieżących gmin
oraz składki na
i rentorł'e

Z bLldŻetu państwa na
bieŻących gmin

85216

2030

85212
alimentac\ jneP,o oraz składki na ubezpieczenia

49.9 00



:11l:"1:: 
', 

ub.rpi..."nio .pJi-*eo
DOCHODY B]EZACF

?^.^,:-.r:.:.' 
o". z budżęLu pań.trła nc t.eallza.ję

Zaoan Ż '/ak ręsLr adm'nj\Iracij|Ządo\\ęj

.+9.900

,19.900

/-l^/1i
U L/ u,o*,,



Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 30 ]/XXXV i 2010

Rady Gniny w RoŹwienicy
Z dnia 28 rnaja 2010 roku.

Zestau,ienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasylikacji bLldzetowc'j'

Rozdz. Par - Nazwa Zwięk' Zmnicj

85.ł

6050

x
X
X

x

X

x

x

x

x

X
2'1,?

l4l

60017

r9.900
1 9.9 00
rg 900

19.900

r9.900

l9.900

l4l. 135

143.l,l5

Transpoft i łączność
DIogi We\Ą'nętIZne

Wydatki rrrajątkowe
Z tęgoI
1)wydatki .iednostek
bu.1żetoW)'ch
a) inwestycje i zakuPY
inwestycyjne
Wydatki inwestYcYjne

.iednostek budżetorłrych
Edukacyjna opieka
wychowarvcza
Ponoc materialna dla

uczlllow
Wydatki biezące
Z lego:

1) świadczer'ria na rzecz
osób fizvcznych

Styper-idia dia uczniów
Gospodalka micszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nięl'uchonrościan-ij

?

8s41s

t43.ll5

r43.135

l4l. t35
rl0.0 00
4 0.00 0

700
70005

32'ł0

Wvdarki bieżące 40.000 213



4. 852
852I :l

8521'1

85216

85228

43 00

4l 30

i 119

3ll0

Z tego:
l) wydatki jednostek

budŻetowych
Zakup usług pozostałych
Ponoc społeczna
Składki na ubezpieczenia
zdr_owotne opłacane za osoby
pobier'ające nieI<tóre

świadczenia Z ponocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne ofaz za
osoby uczestniczące rv

zajęciach w centrul-n
integlacji społecznej
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego .

I ) wydatki jednostek
budżetow1'ch
a) wydatki zr,łięane z

realizacją ich zadań
statutowych

Składki na ubezpieczenia
społeczne
Zasiłki ipornoc w natulze
oraz składki na
ubezpieczenia emerylalne i

rclttowe
WYDATKI BlEZĄCE
Z tego:

1) świadczenia na rzecz
osób fizycznych

Świar1czenia społeczne
Zasiłki stałe
WYDATKI BIEZĄCE
Z tega:.

I ) Swiadczenia na rzecz
osób fizycznych

Swiadczenja społeczne
Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi
opiel<uńcze
WYDATKI BIEZĄCE

,10.00 0

40.000
24.054

X

X

x

X

x

21.054

21.054

2l .05,1

2l .054
X
x

X

x
X

7. te,ło'.

8.10 0

- 

]

2'11

2.43

8 3.5 '14
1 .910

r.920

t.920

t.920

I 910

2.l '11Ą

21 .111

21 .111

2l .714
i.580
1.580

1.580

1.5t0
L'10 0



flwydatki jednostek X 8.400

8.400

,13 00

budżetow)'clr
a) wydatki z'łiaąane z

realizacją ich
statutorłrych zadań

Zakup usług pozostałych

Świadczenia rodzinne '
świadczenia z funduszu

alimentac-r' jnego oraz składki

na ubezPieczenia emerytalne

z ubezpieczenia społe' znego

wYDATKI BlEZĄCE
Z tego:

l) Swiadczenia na lzecz
osób lLzycznvch

S wiadczenia społeczne

X

X
x

X

X
t.000
L000

i.000

l000

8.10 0
49 900

85212

85219

.19.900

.ł9'900

ill0
.ł9 '9 00

X
X

X

x

x

Ost odl<t Pomocv sPolecznej

w\ DATl(i BlEZĄCE
Z tego:

l) Wr datki j ednosrel<

brrdżetowvch

4010

a) WYnagrodzenia
składki od nich

naliczane
W1'oagrodzenia osobowe

l) rr co !ł l] il\ o \Ą

\kbdki na ubezPreczentc

społeczne
Składki na lundusz pracy

oG oŁE]\1 Ż2'l .089 83.181

1.5i4

4044 0

4ll0 bl

G d U"',,


