
UCHWAŁA Nr 46IVIII/2011
RADY GMII{Y w RoŹwIENIcY
Z DNIA 28 kwietnia 20l l roku.

w sprawie: zmiatr w budżecie gminy na rok 20l l.

Dżałając Da podstawie ad.18 ust-2 pkt 4, pkt 9 lit.''d"' lit."i''' pkt 10 i ań.51 ust.2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorząduie gminn],rn (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.l59l z poźn,
?Jn.) ań.2l|,212'239,257,264 Dst.3,267 vstaw z dnia 27sierpda 2009 roku furansach
publicznych (Dz. U. Nr 157,po2.7240)

Rada Gminy uchwala co następuje:

$1

w budżecie gminy na 201l rok łprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększ' sie dochody budŹetu gminy o kwotę 196 33514 zl z tytŃu realizacji
projektu systemowego "Czas na aLtyvność w grrinie Roa'ienica.''

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 196 335y'4 zl
z przeznłczetiem narealizację projektu systemowego ''czas na akt)'wność
w gminie Roaarienica" w tyn :

- wyragrodzerria i pochodne osób zatudnionychw pto1&cte _ |05 137 
'44 

ń
- zakładowy fundusz świadczeń socjahych - 2 300'00 ń
- bieąca działalność avięat;aztealizaĄą projekfu _ 8298'00ń
- zakup usług szkoleniowych wspieĄących altywizację zawodową beaobotnych -
80 000'00 ź

3. Zfi|iul w dochodach i wydatkach dokonano na podstav.i€ Aneksu Nl UDA-
POKL.07.01 .01 - 1 8-03 1/09-02 do rlmowy ramowej projekhr system owego : Czas na
ah'wność w gminie Roźwienicą z dr';'a 22 maja 2009 roku rr UDA-
PoKI.07.0l.0l -18-031/09-00 w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
współlrnansowanego ze ślodków Europejskiego Funduszu społecmego' zawańęgo
w Rzeszo'w'ię w drriu 13 kwietnia 20l1 roku.



s2

wykooanie Uchwały powierza się wójtowi Gminy.

s3

Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej .

s4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-

wiceprŻewodnicz4cy'/dy Gm jny



Załącadk Nr l
do UchwĄ NI 4ó,Ą/uv20l l
z dnia 28 kwietnia 2011 roku-

Zęstawienie dochodów w dostosołaniu do podziałek klas}dkacji budzetowęj.

wiceprzewodniczi4 Rady Cminy

Lp Dział P.ozdz. Parag. Nazwa Zwiększ.

1_

|"'

85219

200'7

2008

Pomoc Spoleczna

ośrodki Pomocy Społecznej

Dotację celowe w mrnach
programów fi nansowanych
z udziałem śIodków euop'

Dotacje celowe w ramach
progmmów finansowanych
z udziałem śrcdków europ.

oGÓŁEM:

196 335,44

l86 4ó3,83

9 87r,61

196 335,44



Zńącaiknr 2
do Uchwały NI 46lvIIV201 1

z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

zestawienie \łxdatków w dośosowaniu do podziałek klasfrkacji budzetowej.

Lp. Dział Rozdz. Parugr. Nazwa Zwiększ.

l. 852

85219

3027
3029
40t'7
4019
40/.1
4049
41,1,',7

41t9

41.29

4l',l1
4179
4217
4219
430'7

'4309

441',7

4419
4441
4449

Pomoc społeczna

ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.
Wydatki osob. rfezalicz. do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe prac.
Wlnagrodzenia osobowe prac.
Dodatkowe wynagrodzęnię toczne
Dodatkowe v"ryuagrodzenie rcczne
Składki na ub. Społeczrre
Składki na ub. Społeczrre
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
w}ĘagodŻenia bezosobowe
Wyragro&enia bezosobowe
Zal_up mateńałów i ł)Tosź.
Zakup matęńałów i w)?osaz.
zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych
Podróże shźbowe kajowe
Podróże słrrŹbowę kajowe
odpisy na zakł. f-sz św. socjaloych
odpisy na zakł. f-sz św. socja]nych

oGÓŁEM:

196 335,44

196 335,44

379,89
20,11

8r 99r,29
4340,',71
2 000,40

105,90
13 42),,59

710,55
2 058,04

l08,9ó
o10 7t

50,28
6 684,13

353,8'7
'16 31,9,55

4 U0,45
474,86
25,14

2184,36
115,64

t96 335,44

wic€Przewodnicz*łady Gminy

4
{rTid{ń Pawltowski


