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UCHWAŁA Nr 50lx]207l
RADY GMINY W ROZWIENICY
Z DNIA 3l maja 2011 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011'

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', Iit'''i'', pkt 10 i art.5 1 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminrrym (Dz'|J.z200lr. Nr I42
poz.\59l z późn.zm') art.zll 

'212,239,257 ,264 nst.3 ,267 IJstawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.l240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

&l W budżecie gminy na rok 20l l wprowadza się następujące Zmiany:

l. Zwiększa się dochody budzetu gminy o kwotę l!3,749 zl z t'tułu|
- dotacji na wypłatę podatku akcyzowego _ 83.749 zł
- dotacji na doĄwianie dzieci w szkołach _ 24.000 zł
- dotacji na realizację progamu Kapitał Lldzki 2007 _2013 - 6.000 zł

2. Zwiększa się wydatki bud:żetu gminy o kwotę 125J 49 zlz
przemaczenlem na :

- w)?łatę podatku akcyzowego - 83.749 zł
_ dożywianie dzieci w szkołach _ 24.000 zł
- rea\izac1ęprzez GoPS projektu Kapitał Ludzki _ 6.000 zł
- inwestycje w gospodarce ściekowej * l2.000 zł

3' Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.000 zl z tyt1Jłu bieŻącej
działalności w gospodarce ściekowej.

4. Zmian w dochodach dokonano na podstawie decyzji Wojewody
Podkarpackiego Nr 24 i 35.,

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonaliem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l
Do UchwĄ 50DV201l
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 31 maja 201 1 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej-

85295

2030

DoCHoDYBEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżefu państwa
na rea|izację zad,ań bieżących z zakresu
administracj i rządorł ej oraz innych zadan
zJeconycti gmtnom ustawami

Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emer;łalne i rentowe
DoCHoDY BIEŻĄCE
Dotacje celowe w ramach programów
tInansowanych z udzjalem środkóu

Rolnictwo i łowiectwo
Pozosta]a działalność

europej skich
Pozostała działalność
DoCHoDYBIEZĄCE
Dotacje celowe otr4łnane z budzefu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

83.749
83.749
83.749
83.749

24.000
24.000
24.000

t 13.7 49



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 50D(20t 1

Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 3l maja20ll roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

01095

852t4

8s295

90001

Ro]nictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
WYDATKIBIEZĄCE
Z tego:

l) wydatki związane z
realizacją ich
stafutowych zadań

Różne opłĄ i składki

Pomoc społeczna
Zasiłki ipomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emeqłalne i
rentowe
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:.

1) Swiadczenia na rzecz

. osób fizycmych
Swiadczenia społeczte
Pozostałą działalność
W\DATK] BIEŻĄCE
Z tego:.

1) Swiadczenia na rzecz

, osób fizycznych
Swiadczenia społeczne
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i

4430

31 l9

3110

83.749
83.7 49
83.719

83.749

83.749

3 0.000
6.000

6.000

ó.000

6.000
24.000
24.000

24.000

24.000
12.000

12.000

X

x

X
X
x

X

X
12.000

12.000



6050

4300

ocbJona wód
WYDATKI MAJĄTKoWE

l) inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Wydatki inwesĘcyjne
jednostek budżetowych
W1DATKI BIEŻĄCE

1) wydatki jednostek
budżetowych

a) wydatki zwięane z
realizacją ich
statutowych zadan

Zakup usług pozostĄch

l2.000

X
X

x

X

12.000
12.000

12.000

12.000

125.7 49 12.000


