
UCHWAŁA Nr 51'lX/2011
RADY GMINY w RoŹwIENIcY
Z DNIA 3t maja 2011 roku.

W sprawie; zmian w budżecie gminy na rok 20l1.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', lit'''i'', pkt 10 i art.5 t ust'2
ustawy Z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gmimym (Dz.i'z200lr.Nr I42poz.I5.9l-z późn.zm') art'211'2l2,239,2sl 

'z.óą ust.i,zal usIary ; inia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publiczn1ch tDz.U. N, ] 5 7 . ;";. l 2;ól

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budżecie gminy na rok 20l l wprowadza się następujące zmiany:

l. Zwiększa się wydatki budzetu gminy o kwotę 58.400 złz
przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia bezosobowe w gospodarce mieszkaniowej, gospodaxce
ściekowej i utrzymaniu dróg gminnych _ ł8.300 zl
- rocm_e wynagrodzenie i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń_ 9.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - l.100 ż

2' Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 58.400 zł Z tl.fułu:
- bieżacego utrzymania dróg gminnych _ I9'500 zł
- bieżącego utrzymania gospodarki mieszkaniowej _ 22.000 zł
_ bieżącego utrzymania Urzędu Gminv _ 8'000 zł
- poboru podarków _ ] .l00 

'ł- przeciwdziałania alkoholizmowi _ 1 
' 000 zł

- utrzymania sieci kanalizacyjnej * 6.800 zł

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 5 l,ĄV201 l
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia3l ma1a201l roku.

Zestawienie wydatków w doslosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
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Transport i łączność
Drogi publiczne
W1TATKI B]EŻĄCE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia bezosobowe
2) wydatki zwięane z

realizacją ich
statuto'ńych zadań

Zakup usfug pozostĄch
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKI B]EZACE
Z tego:
1)wydatki jednostek
budŹetowych
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe

b) wydatki zwiąane
z realizac1ąlch
stafutowvch zadań
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Zakup usług pozostĄch
Administracja Publiczna
Urzędy gmin
WYDATKI BIEŻACE

l) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych

Wydatki osobowe
ntęza|iczane d,o

WLagrodzeń
2) wydatki jednostek

budŹetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Dodatkowe wynagrodzenie
IOCZne

b) wydatki zwięane z
realizacją ich
statutowych zadań

Zakup mateńałów i
w}?osźenia
Dochody od osób prawnych
, od osób fizycznych i od
innych jednostek
niepo siadaj ących
osobowości prawnej oraz
wydatki zwią7ane z ich
poborem
Pobór podatków, opłat i nie
podatkowych należności
budzetowych
WYDATK] BIEZĄCE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Składki na ubezpieczenia
społeczne

b) wydatki zwiąane
z realizacjąich
statutovr'ych zadań
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Zakup usfug pozostĄch
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
WYDATKI BIEZACE
Z tego:

1) wydatkijednostek
budzetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Dodatkowe wynagrodzenie
tocme

b) wydatki zwiąane
z realizaĄątch
statutolĄych Zadań

Zakup usług pozostĄch
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
WłDATKI B]EŻĄCE
Z tego;

1) wydatki jednostek
budżetowych

a) wynagrodzenia i
składki od nich
naliczar,e

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki n'ńęane z

realizacjąich
statutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposażenia
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