
UCHWAŁA Nr 40NIU2011
RADY GMINY w RoŹWIENICY
Z DNIA 31 MARCA 2011 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Działając na podstawie art.l8ust.2 pkt 4,pkt 9 lit'''d''' lit'''i''' pkt 10 i art.51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca l990r.o samorządzie gminnym (Dz.U'z 2001r. Nr l42
poz'|59| z późn'zrn.) art.zll,212'239 

'251 '264 
!st.3,26'I Ustawy z drlla 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 ,po2.1240).

Rada Gminy uchwa|a co następuje:

&1 W budżecie gminy na rok 201 1 wprowadza się następujące zmiany:

t. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ó81.181'84 zl z ł,tułu:
_ dotacji na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi - 360.000 zł
- subwencji oświatowej _ 111'390 zł
- dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkarr _
9.900 zł
- dotacji na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej _ 200 zł
- dotacji na w1płatę zasiłków okresowych _ l 1.800 zł
_ dotacji na wypłatę zasiłków staĘch _ 1.200 zł
- dotacji na dożywianie dzieci _ 180.400 zł
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne _ 6'29| 

'84 
zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 34.100 zl z t)tułu:
_ dotacji na świadc zenla rodzlrne i z funduszu alimentacyjnego _ 33 ' 100

zł
_ dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej _ l.000 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 766.578'84 zl z
przemaczeniem na '.

- odbudowę dróg popowodziowych _ 432'000 zł
- budowę budynku gospodarczego Z przeznaczeniem na zaplecze boiska
sportowego - |1l.390 zł
- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań_9'900 zł
_ świadczenia rodzinne ialimentacyjne 6'291,84 zł



4.

- składki na świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
nięktóre świadczenia z pomocy społecznej '200 zł
- zasiłki okresowe - l l.800 zł
_ zasiłki stałe - 1.200 Zł
- dożywianie dzieci w szkołach _ l80.400 zł
_ wynagrodzenia i pochodne dla opiekuna w Gminnym ośrodku Pomocy
Społecznej 13.397 zł

Zmniejsza się wydatki budzetu gminy o kwotę 119.497 zł
Z t}tułu:
- bieżących remontów dróg gmimych _ 72'000 zł
- świadczeń rodzinrrych i alimentacyjnych _ 33.100 zł
- składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy
społecznej _ 1'000 zł
- usług opiekuńczych _ 13 '39'l zł

Zmian w dochodach dokonano na podstawie decyzji Wojewody
Podkarpackiego Nr 4 z dnia24.02.2011, promesy nr BUSKZ-I-5901-8/11,
pisma Prezesa GUS nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/201 I, pisma
Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-2-20l 1.

5.

&2 Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej '

&4 Uchwała wchodzi w życie z dntem podjęcia.



Załącznik Nr l
Do Uchwały Nr 40 N1l/20||
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 3l marca 201 I roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżętowej.

Lp. Dzial
Rozdział
Paragraf

Nazwa Kłvota

I

2

3

ó00
60078

6330

2010

'7 50
?5056

'7 58
75801

2920

ZwIĘKSzENIA
Transport i łącziość
Usuwanie skutków klęsk żyr,viołowych
DoCHoDY MAJĄTKoWE

Dotacje celowe otrzymaIe Z bud'żetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin

Administracja publiczna
Spis powszechny i inne
DOCHODY B]EZACE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na. realizację zadan bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zlecon1ch gminie ustarł ami

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek sektora'finansów publicznych
DocHoDY BIEZĄCE

Subwencje ogólne z budżetu państwa

ó81.181'84

360.000
360.000
360.000

360.000

9.900
9.900
9.900

9.900

1l1.390
111.390

1 I 1.390

I 1 1.390



4. 852
85ŻI2

2910

0900
85213

2030

85214

2030

8 521ó

2030

85295

2030

Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzirure, świadczenia z funduszu
alimęntacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emeryalne i rentowe z ubezpieczenia
społecmego
DocHoDY BIEZĄCE

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur , o llórych mowa w
art. l84 ustawy , pobranych nienależnie lub w
nadmiemej wysokości
Odsetki od nieterminowych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
DoCHoDY BIEZĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i ręntowę
DoCHoDY BIEZĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje własnych zadań bieżących gmin
Zasiłki stałe
DoCHoDY BIEZĄCE

Dotację celowe otrz}.rnane Z budżetu państwa
na realizację własnych zadan bieżących gmin
Pozostała działalność
DoCHoDY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje własnych zadń bieżących gmin

199.891,84
6.29t ,84

6.29t,84

4.8r6

r.4'7 5,84
200

200

200

I 1.800

I 1.800

I 1.800

1.200
1.200

1.200

180.400
180.400

180.400



l. 852
85Ż|2

2010

85213

2010

ZMNIEJSZENIA

Pomoc społecma
Świadczenia rodzime, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
renlowe z ubezpieczenia społecznego
DoCHoDY BEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżęfu państwa
na reallzaĄę zadań bieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadń
zleconych gminie
Składki na ubezpieczenia zdlowotne oPłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy Społecmej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
DoCHoDY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otlzymale z budżefu państwa
na realtzaĄęzadań bieŹących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie

34.100

34.100
33.100

33.100

33.100

1.000

1.000

1.000



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 40NII/20|1
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 31 marca 2011 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej '

Lp. Dział R.ozdz. Parag. Nazwa Zwiększ' ZmniĄsz.

1.

2.

600

700

60016

60078

70005

4270

ó050

Transport i łączność
Drogi publicme gminne
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego|

1) Wydatki jednostek
budzetowych
a) Wydatki związane

z realizacjąich
statutowych zadań

Zakup usług remontowych
Usuwarrie skutków klęsk
zywiołowych
W\'DATKI MAjĄTKowE
Z tego:

1) inwestycle i zakupy
inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKI MAJĄTKoWB

1) inwestycje i zakuPy
inwesĘcyine

432.000
X
X

X

x

x
432.000

432.000

432.000

432.000

111.390
I I1.390

1 I 1.390
111.390

7Ż.000
12.000
12.000

72.000

72.000

'72.000

X

X

X

X
X

X
x



x

X
X
x

X

X

x

47 .497
33.100

3 3.1 00

x

X

I 1 1.390

9.900
9.900
9.900

9.900

9.100

800

213.288,84
6.29t,84

6.291,84

6.291,84

6.291,84

| .47 5.84

Wydatki jednostek
budżetowych
Administracja Publicma
Spis powszechny i inne
WYDATKI B]EZACE
Z tegol

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) świadczenia na

rzecz osób
ftzycznYch

Wydatki osobowe
niezahczane do
wynagrodzeń

b) wydatki zwiąane
z realizacjąich
stafutowych Zadń

Zakup materiałów i
wyposażenia
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzirule,
zaliczka alimentacY 1na or az

składki na ubezpieczenia
emerltalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEZACE
Z tego:

a) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane

z reaLizaĄąich
statutowych Zadań

Zwrot dotacji oraz płatności

, w tyrn niewykorzYstanYch
niezgodni.e z
przemaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o

k1órych mowa w art. 184

ustawy, płatnych
nienależnie lub w
nadmiemej rłysokości
Pozostałe odsetki

6050

3020

4Ż10

2910

45 80

75056

85212



33.100
1.000

X

x

x
X
X

x

X
X

I 1.800

11.800

I 1.800
1.200
1.200

1.200

1.200
13.39't

t3.397

13.39',1

13.397

2) Swiadczenia na rzecz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobieraj ące niektóre
świadczenia z pomocy
społecmej
WYDATKIBiEZĄCE
Z tegol.

1) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wydatki związane

z realizaĄąich
statutowych zadań

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
W\'DATKI BIEŻĄCE
Ztegot.

l) Swiadczenia na rzecz
osób frzycznych

Świadczenia społecme
Zasiłki stałe
W\.DATKI BiEŻĄCE
Z tęgo:

1) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych

Świadczenia społecme
Usługi opiekuńcze i
specj alistyczne usługi
opiekńcze
WYDATKI BIEZĄCE
Z tegol

1) Wydatkijednostek
budżetowych
a) WYnagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wvnaprodzenia osobowe

85213

85214

85Żl6

85228

31 l0

4130

4010

31 10

31 10



85295

4040

41 10

4120

4300

3l 10

placowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy

2) Wydatki zwią,zane z
realizacją ich
statutowych zadń

Zakup usług pozostĄch
Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tego'..

l) Swiadczenia na rzecz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne

886

1.8Ż7

280
x

x
180.400
180.400

180.400

r 80.400

X

X

x
13.39',7

t3.397
X
x

x

x

oGÓŁEM 766.578.84 119.497


