
UCIIWAŁA Nr 78lx|Iy2017
RADY GMI|IY w RoŹWIENICY
Z DNIA 23 września 2011 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 201l.

Działając na podstawie ań.l8ust.2 pkt 4'pkt 9 lit.''d'', lit.''i'', pkt l0 i ań.51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca l990r.o samorządzie gminnym (Dz.U'z200lr'Nr 142
poz.159| z późn.nn.) art.Żl1,212'239 ,257 ,264 ust.3 

'261 
Ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych @2.U. Nr 157 , poz.l240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budżecie gminy na rok 20l1 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budŻetu gminy o kwotę 90.000 zł z tyłułu:
- opłaty za przyłącza kanalizacyjne _ 90.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90.000 zł z
przeznaczeniem na:.
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 80.000 zł
_ zakup energii na oświetleniu ulicznym _ l0.000 zł

&2 Wykonanie UchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

. &3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wch odzi w Życie z duem po jęcia.
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Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej '

90.000
90.000
90.000
90.000

C"'pa;l* Lńńńńqh1gn3 !1od6wiska

ćos|oda'ku ś.i.kowa i ochrona wód

DoćHoDY BlEŻĄcE
Wpłyrły z usług

900
90001

083 0



ZałącznikNr 2
Do Uchwały Nr 7 8/X]II/20I1
Rady Gminy w Roźwibnicy
Z dntaŻ3 września 201 1 roku.

Zestawienie w1'datków W dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej'

Lp. Dział Rozdz. Para Nazwa Zwiększ. Zmntejsz.
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obsługa dłrrgu publicznego
obsługa papierów
wańościowych , kled}tów i
pożyczek jednostek
samorzz3u teł\'torialnego
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

l) obsługa długu
jednostki samorządu
terytorialnego

odsetki od samorządowych
papierów wańościowych lub
zaciągnięĘ cbl przez
jednostkę samorządu
terytolia]nęgo kredytów i

pożyczek
Gospodarka kor-nunalna i

ochrona środowislra
oświetlenie placów, ulic i

dróg
WYDATKI BIEŻ^'CE
Z tego;

I ) Wydatki jednostek
budżetowych
a) Wydatki związane

z realizacjąich
statutowych Zadań
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