UCHWAŁA Nr 348/xxXvIII/2010
RADY GMINY w RoŹwIEMcY

Z DNIA 14 października 2010 roku.

W sprawie; zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Działając na podstawie alt' 18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit."d'', lit.''i'', pkt 10 i art.5l ust'2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gmirrnym (Dz.U'z 200lr' Nr 142
poz.l59| z późnzm) alt'?| 1,212,239,25'1'264 ust.3,267 Ustaw z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz.l240).

Rada Gminy uchwala co następuje:
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W budŹecie gminynarok20l0 wprowadza się następujące zmiany:

. Zwiększa

się dochody budżetu gminy o kwotę 500.000 zl z Ęlułu''
- dotacji na odbudowę obiektów komunalnej inl}asfiuktury technicznej
zniszczonych w wyniku powodzi _ 500.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżętu gminy

o kwotę 529.000 Zł z

przeznaczeniem na:
- odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi _ 529.000 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy
t}tułu:
- bieżących remontów dróg
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o kwotę 29.000

gminnych

zl

29 '000 zł

4. Zmian w dochodach dokonano na podstawie promesy z MSWiA nr
BUSKZ-I- 590l -7-90ll0 z dnta 8 pażdzienlka 20l0 roku'
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Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&3

Nadzór nad w1konaniem Uchualy porł ierza się Komisji Rewiz1jnej'

&4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
Do UchwĄ Nr 348/xxxVIIV20l 0
Rady Gminy w Roźwienicy
Z ónia 14 puŻdziemika 2010 roku.

Zestawięnie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej'

zwIĘKsZENIA
600
60078

Transpoń i łączność
Usuwanie skutków klęsk zywiołowych

6330

Dotacje cęlowe otrzymane z budŻetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyj nych własnych gmin

DoCHoDY MAJĄTKoWE

500.000
500.000
500.000
s00.000
500.000
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ZałącznkNr 2

Do UchwĄ Nr 348/XxXv I/20l0
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnla l4 paździemika 20l0 roku'

budżetowej
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji

60078

60016

529.000
529.000

WYDATKI
MAJĄTKoWE

529.000

x

529.000

x

529.000

x

1) inwestycje i zakuPy
inwęstycyj ne
6050 Wydatki inwestYcYjne
jednostek budżetowych
Drogi publiczne gminne

W\.DATK] BIEZĄCE
Z tęgo.

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane
z rea|izacjąlch
statutowych

X

X

X

29.000
29.000

X

29.000

X

2S.000

zadń

42',t0

29.000

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych

'

Zakup usfug remontowYch
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29.000

