
UCHWAŁA Nr 56/xl/Ż0l1
RADY G \4lNY W RoŹwlENlcY
Z DNIA czerwca 2011 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4'pkt 9 lit.''d'', lit.''i'', pkt 10 i a1t'5l ust-2

ustawy Z dnia 8 marca l990r'o samorządzie gmirrnym (Dz'U'z 200lr' Nr l42
poz.|ś91 z późn.zm.) aft.2|',2|Ż239,25'7,264 ust.3,267 lJstawy z dnia 27

iierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1210\'

Rada Gminy uchwala co następuje:

&l W budżecie gminy na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1' Zwiększa się dochody budŻefu gminy o kwotę 882'906,10 Zl Ztyttłu
- dotacji na modemizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na

obiektach po scaleniowych _ 300.000 zł
- dofinansówania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach

Programu,,Moje bojsko - orlik 2012'' - 333.000 zł

- oprat za ptzyłącza do sieci kanalizacyjnej - 249'000 zł
- świadczenia rodzinne i alinrentacyjne _ 906'10 zł

2. Zwiększa się wydatki budŻelu gminy o kwotę 1'825'292'10 'łZ
przeznaczentem na .

- wypłatę stypendiów dla uczniów 18.000zł
- uuiowę_uoiiLu wraz z zapleczem w ramach programu ,, Moje boisko -

orlik 20l2 _ l.106.000 zł
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych po scaleniorłych

300.000zł
- projekt tecbrriczny sieci wodociągorvej Roźwienica - Mokra' 3'I '000 zł

- odsetki od zaciągniętych kredlów _ 85'583 zł
- budowę przyłączy kanalizacyjnych - 249 '000 Zł

- świadczenia rodzinne i alimentacyjnę 906,10 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ipochodne od nich ndiczanę 2'803 zł

- bieżące utrŻ)'manie dróg gninnych 26'000 Zł



4.

1.

5.

6.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.248.38ó zł Z tytlułu:
- budowy boiska wraz z zapleczem w ramach programu ,,Moje boisko -
or]ik 20l2"' 1'200'000 zł
- realizacji projektu Podkarpacki Systen.r e-Administracji Publicznej -
45.583 zl
_ bieŹącego utrzyrrania gospodarki leśnej 2.803 zł

Zmian w dochodach dokonano na podstawie umowy Nr -
EN.1V.3032. 1.20/1 l i umowy Nr GG.l.'l 1 52.4.8.20 1 1

Zn-rniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 306.000 zl.

Zmnieisza się przychody budżetu pochodzące z kredytów i poĄczek
zaciąanych w bankach kajowych o kwotę 30ó.000 zł

Zmniejsza się roczny limit dla zobowiązń z t5Ąułu zaciagartych kedytów
ipożyczek na pokrycie planowanego deficyu budżetu o kwotę 306.000
zł.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonalriem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dnienr podjęcia.
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Załącznik Nr l
Do UchwĄ Nr 56/XI/20l l
Rady Gminy w RoŹwienicy
Z dnia czerwca 2011 roku.

Zestawjenie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej'

Lp. Dztał
Rozdział.
Paragraf

Nazwa Kwota
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60017
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6300
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90001

0830

852
85212

Transpot i łączność
DIogi wewnętrzne
DoCHoDY MAJĄTKoWE

Dotac.je celowe otrzymane z budŻetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin

Kultura fizyczna
Obiekty spot'towe
DoCHoDY MAJĄTKoWE

Dotacja celowa otrzymana z Ątułu pomocy
ltnansowej udzielanej między jednostkami

samorza-du reryłorialnego na do finansowanię
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
DoCHoDY BIEZĄCE

Wpł1.r'rry z usług

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z

funduszu alimentacYinego oraz składki na

300.000
3 00.000
300.000

300.000

333.000
333.000
333.000

333.000

219.000
249.000
249.000

249.000

906,10
901,70



2910

0900

85216

0900

ubęZpicczenia emerytalnę i Ientowe Z

ubezpieczenia społecznego

DoCHoDY BIEZĄCE
Wpł}.vry Ze zwlotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzyslanych z
naruszeniem ptocedur , o których mowa w
aIt.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
odsetki od dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur , o których mowa w
alt.l84 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiemej wysokości

Zastłkt stałe
DOCHoDY BIEŻĄCE
odsetki od dotacji oraz płatności
wykorzystanych ni ezgoónte z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur 

' 
o których mowa w

art.l84 ustawy 
' 
pobranych nienalężnie lub w

nadmiernej wysokości

901,70
812

89,70

4,40
4,40
4,40

oGoŁEM 882.906.10
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Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 5ó lXI /201I
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia czerwca 2011 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej'

Lp. Dział Rozdz. Para
c.

Nazwa Zwiększ' Zmntelsz.

926

L 854
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85415

92601

160017

I

ó001ó

X
X
X
X

x
x
X
X

X
x

18.000

18.000

18.000

18.000

I 8.000

r .106.000
1.106.000
l .l0ó.000
I . r 06.000

l.I 06.000

3 26.000
300.00
3 00.000
300.000

3 00.000

26.000
26.000

I Edukacyina Opieka

] 
wychowa*cza
Pomoc materiaLna dla
uczniów

l wyołrrl BIEZĄCE
I z t"go,

]l Śwjadczenia na rzecz
osób fizycznych

3260 llnne formy PomocY d)a
uczniów
Kultura fizYczna

i ObiektY sPortowe
WYDATK] MAJĄTKowt

11 lnwestYcie i zakuPY
L inwestvcvine

6050 ] Wydatkj inwęstycyjne
jednostek budżetowych

I Transport i łącmość
I Drogi wewnętrzne
WYDATKI \4AJĄTKoWt

I l1 lnwestycje i zakuPY
inu estYcYine

ó050 Wydatkijędnostek

i budzetowrych
Drogi publiczne gminne
rvyołrrl BIEZĄCE
Z tęgo|
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72.0

'7 5',7

42t0

4l00

26.000

26.000

11.000

15.000

1) Wydathi jednostek
budżetowych

a) Wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadń

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług poZostałych

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKI MAJĄTKoWE
1)lnwestycje i zakuPY
inwestycyjne
Wydatki inwestYcYjne
jednostek budżetorłych
W}łwarzanie i
Zaopatrywan;e w enelgię
elektryczną gaz i wodę
Dostarczanie wodY
WYDATKI MAJĄTKoWE

1) Inwestycje i zakuPY
inwestycyine

Wydatki inwestYcYjne
jednostek budżetowych
lnformatyka
Pozostała działalność
WYDATKI MAJĄTKoWE
Z tegol

l) inwestycje i zakuPY
inwestycyjne

Wydatki inwestYcYjne
jednoStek budżętowych
obsługa długu publicznego
obsługa papierów
wartościowych, kredyów i
pożyczek jednostek
samorządu teq4orialnego
\ł.YDATK] B]EŻĄCE
Z tego:

1) obsługa długu
jednostki samorzalu
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81 l0

41 10

4r20
4170

4300

2910

odsetki od samorządowych
papierów wańościowych lub

zaciągnięty cb przez
jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i
pożyczek
Leśnictwo
Gospodarka leśna
WYDATKI BIEZĄCE
Z lego:

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) wYnagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

b) wydatki zwięane
z rea|izaĄąich
statutowych zadań

Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,

zaliczka alimentacYjna oraz

składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEZĄCE
Z rego:

1) wydatki jednostek
budŹetowych
a) wydatki związane

z reaiizacją ich
statutowych Zadań

Zrł'rot dotacji oraz płatności

w tym niewYkorzystanych
niezgodnie z
przemaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem Procedur o
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852IŻ
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X

x
X
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2.803
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2.803
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X

2.803

9. es1 906,10
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ustawy, płatnych nienależnię
lub w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
Zasiłki stałe
WYDATK] BIEŻĄCE
Z tego:

l ) wydatki jednostęk
budżetołych
a) wydatki zwlęane

z r ealtzaĄąich
statutowych Zadań

Pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna i
ocbrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
WYDATKI MAJĄTKoWE
Z tegol

1) inwestYcje i zakuPY
inwestYcYjne

Wydatki inwestYcYjne
jednostek budżetowych

89,70 lx
4,40 x
4,40 lx
4,40 lx
4,40 LX

4,40
249.000

249.000

249.000

249.000

249.000
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