
UCHWAŁA Nr 79lxlv lŻ0l1
RADY GMINY w RoŹwIENrcY
Z DNIA 14 października 201l roku.

W sprawie: zmian w budż€ci€ gminy na rok 2011.

Działając na podstawie art.18ust'2 pkt 4'pkt 9 lit."d", lit."i'', pkt l0 i art.5l ust.2
ustawy z dnia 8 marca l990r.o samoŹądzie gninnyn (Dz.U'z 200lr' Nr l42
poz.1591 z późn'zm') art'zll 

'212,239 '257 '264 
nst'3,267 Ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz.I240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

l. Zwiększa się dochody budżefu gminy o kwotę 700.000 zl z tytułu:
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych _ 700.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 700.000 ZlZ
przemaczeniem na :

- odbudowę dróg popowodziowych _ 700.000 zł

3. Zmian w dochodach dokonano na podstawie prolnesy Nr BUSKŻ-]-590l-
23-125/1I z dnia 12 pztździemika 20l 1 roku'

&2 Wykonanie Uchwały powieza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powieŹa się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 79lXIy l20ll
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 14 pużdztemika 201l roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacii budżetowej.

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa Kwota

l. 600
60078

6330

Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk Ąłviołowych
DoCHoDY MAJĄTKoWE

Dotacje celowe otrzymane z budżętu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwęswcvinvch własnvch smin

700.000
700.000
700.000

700.000

oGoŁEM 700.000



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 79 /XIy l20ll
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 14 pażdztemika 20l l roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

Lp. DzjŃ Rozdz. Para Nazwa Zwiększ. Zmniejsz.

1. 600
60078

6050

Transpoń i łączność
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
WYDATKI MAJATKOWE
Wydatki inwestycyjne
jędnostek budżetowych

oGoŁEM

700.000
700.000

700.000
700.000

700.000
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PROMESA

Uprzeimie infonTuję' Że rł lanlach podzialLl środlót! na r$rl\!anie slulków l}ęsk ż-y\\iołowych.
prze\łiduie się dollnansowaDie w 20] l loku zadań:

]' odbudowa drogiwe \\si Roźw ien ica ..D''oga za giDna7jun" rv kDr 0+000-0+,1!j-''
f- odbudo\Ąa drogi po powodzi we \\si Węgierka 

'.Droga 
kolo kuźni'' w kn] 0+000'()+65().

3' odbudowł drogi po powodzi$,e \,si chorzów ..Droga do Dciniaka" \ł'k]n 0+000 0+215'
4- odbudowa drogi po powodzj $,c \ł'si 'Wola Węgierska ..Droga do l'szcąliski.go ko]o
' pompowni wody w km 0+0004+2{Xl.
5. odbudowa drogi wc wsi wjęck(,$'icc ..Droga do DĆptucha" w lim 0+700 1+600.

Wysokość óolac'ii wynoŚić będzie 700.000 zl' njc więccjicdnali niż:

\1'arlaść :dJLnia po uJlclcniu:.! óhir\iLl pubIic'z,Ie8o. \1' pt'Zlpallk ,addń zltL|:L1Ą'ch

z lls ]!anie) sklrkó| poiol1:i tndiąą'ch icj-l.e x' )0l0 nku, jcaeli E 1iną zask a ryłd
tł to:porzącl:cniu Pr''łsd Ra.lf ]'!in]'łft;|l : .hjL 1 s^'cznią )0] I r ł spra|'ie !!in \| ktb'\'tl1

Ślosuje się s.czcgólnc zasaLlr oJbudo\l'|'' t'e]nu1lliv' i lÓzbiót'!k objektó1| budall1un'ch
:niszczoll,ch lub us:kod:onyth l llLliku dziulLlnja żi'wioł1!' d lakżł s:czególne :asałlt
zagospo,lortnretniu lerenóv araz :avĄ' i h':'b nahvnna uierlttfunnDii' ]l' 

'j|ią'k
z osknięe'iefi 

'ienli 
('Dz U' Nl' 5' po:' l1):

80 tlr ||'aftości Ża.Lani0 Pa utl:ielenj :n 161'irnia pt1hli(:'nego, |l' p1zoslal)\h pr]'Pa.lkaL:I1

Dolada ta zoslanic udzie]ona na lodstawic umowy zawartaj z jednoslką sanrorŻądu lęl}(olialnĆgo

po przckaz:niu ptzcz niĄ do dnia i5 lislop'da Źo11 roku, dokuBenlów lr'skazaoych rv zalączniku nr

I d() Il')llczrvch' zalieszczotl\'oh ni sl|Llni. iDtemetowej Ministerstwa. \! zakładcc BezpiecŻejlshvo.

Nieprzekazanie porvyzsŻych dolumentó\ !Y ww. torn)inic będzie oznaczało rez.vgnację z prz.vl'nanego

wŚ1qpnię dofi nallsorva0 ia.

Doliumenlację nal€ży przekazac llll adrcs rYlaściwego (ćrytoriJlni€ woie\Yody'


