
UCHWAŁA Nr 80/xlv/2011
RADY cMlNY w RoŹwlEN|CY
Z DNIA 14 października 20ll 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 art.5 l ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz'U.z 200lr. Nr l42
poz'l59l z późnzm') art.zll,212,239,257,Ż64 vst.3,26'I Ustawy z clnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U' Nr l57 , poz'lŻ }).

Rada Gminy uchwżIa co następuje:

&1 W budżecie gniny na rok 20l1 wprowadza się następujące zmialry;

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę l37.484.53 Zl z l'1llu:
- opłat Za budowę przyłączy kanalizacyjnych l37.484,53zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 459.250,42 zlz
przeznaczeniem na .

- dotację dla Stowarryszenia na rzecz Edukacji i Kultury gminy
RoŹwienica _ 3.000 zł
- bieŹące utlzymanie biura Urzędu _ 30'000 zł
- wypłatę diet dla radnych - 8.000 zł
- bieżące utlzymanie jednostek ochotniczych straży pożamych _ 4.000 zł
- odse&i od l{redfów _ 134.250,42 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społec znej _ 25.00O zł
- w}łVóz odpadów komunalnych - 25.000 zł
_ utrzymanie sieci wodociągowej _ 50'000 zł
- biezącą działalność oświaty _ 80.000 Zł
- utrzymanie gospodarki ściekowej - l00.000 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 32l.765,89 zl z ty.tufu wolnych
środków pienięmych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
Wańościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

4.

5.

Zwiększa się planowany deficy budŹetu o kwotę 321.765,89 zI

Zródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu są plzychody z tytułu
wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącyrr budżetu jędnostki



&2

&3

&4

samolządu terytolialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wańościowych, kledytóW i pożyczek z lat ubiegłych.

ó. Zestawienie planowanych dochodów , przychodów i wydatków określają
załączniki Nr 1'2,3 do niniejszej uchwały.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dnierr-r podjęcia.



Załącznik Nr l
Do Uchwały Nr 80/xIV/20l l
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnta L4 paździemika 20 ] l roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacIi budżetowej.

Lp. Dztał
Rozdział
Parasraf

Nazwa Kwota

I 900
90001

083 0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochlona wód
DoCHoDY BIEŻĄCE

Wpływy z usług

1 3 7.484,5 3

137.48,1,53
137.184,53

137 .484,53

oGoŁEM 137.484.53



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 80lxly /20II
Rady Gminy w RoŹwienicy
Z dnta 14 paźdzlemika 20l 1 roku.

Zestawienie przychodów budżetu

Lp. Paragraf Nazwa ZwJększen ia

1. 955 Przychody z Ąłufu różnych rozliczei
krajowych

3Zr .165 .89

oGoŁEM 321 .7 65,89



Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 80 /Xlyl?}Il
Rady Gminy w RoŹwienicy
Z dnia 14 pażd'ńemika 20l 1 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżętowej.

Lp. Dział Rozdz. Para
g.

Nazwa Zwiększ-. Zmnte
j"r.

l.

2.

3.

400

750

754

40002

'15022

'7 5023

'I541Ż

4260

3030

4260

Wywarzanie i

ZaopatryWanie w enelgię
elektryczną 

' 
gaz i wodę

Dostarczanie wody
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
budżetowych

a) Wydatki związane z
realizacją ich
stafutoWych Zadń

Zakup energii
Administracja Publiczna
Rady Gmin
WYDATKI BIEZĄCE
Z tęgo:.'

1) Swiadczenia na rzecz
osób fizycznyclt

Różne wydatki na rzecz
osób lrzycznych
Urzędy gmin
WYDATKI BIEŻACE
Zakup energii
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
ochotnicze Straże poŻame
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
budżetowych

a) Wydatki zlviązane z

5 0.000

50.000
s 0.000

50.000

5 0.000

50.000
3 8.000
8.000
8.000

8.000

8.000

30.000
30.000
30.000
4.000

'+.000
4.000

'1.000

4.000

x

X
X

x

x

x
X
X
X

X

x

X
X
X
X

X
X

X

x



'15102

801 01

85219

4210

8l 10

42'70

4Żl0

IealiZacją ich
Statutow)'ch Zadań

Zakup materiałów i

wyposażenia
obsługa długu pubiicznego
obsługa papierów
wartościowych, kredytów i

pożyczek jednoStek
samorządu teryłorialnego
WYDATKI BIEŻĄCE

l) obsługa długu
jednostki samorządu
teqĄo alnego

odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zacirynlęty ch pruez
jednostkę samorządu
teĘ'todalnego będytóW i
pożyczęk
oświata i Wychowanie
SZkoły Podstawowe
WYDATKI BIEZĄCE
Z tegoi

1) wydatki jednostek
budżetorłych
a) wydatki związane

z realizacjąich
statutowych zadań

Zakup usług rernontowych
Pomoc społeczna
Gminne ośrodki pomocy
społecznej
W\DATKI BIEŻĄCE
Z tego:

1) wyda&i jednostek
statutowych
a) wydatki związane

z reallza}jąich
stafutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposżenia

4.000

134.250,42
134.250,42

I t4 )5n 1)

134.250,4Ż

80.000
80.000
80.000

80.000

80.000

80.000
2 5.000
2s.000

25.000

25.000

25.000

X
X
X

x



7. ls00

8. I 921

9000r

90003

125.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Gospodarka komunalna i

I 
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i

] 
ochrona wód

] 
V/YDATKI BIEZĄCE

I Z |ego:
I ) wydatki jednostek

] budżetowych
I a) wydatki związane
I z realizacjąich

statutowych zadań
42l0 ] Zakup rnateriałów i

4260
4300

\łTpos azenl a
Zakup energii
Zakup usług pozostĄch
Oczyszczanie miast i wsi
WYDATKI BIEZACE
Z tego:

l) wydatki jędnostek
budżetowych
a) wydatki związane

z realtzacjąich
statutowych Zadań

40.000

1r0.000
lro.ooo
I zs.ooo

]zs.ooo
lzs.ooo

25.000

x
x

i:

a300 
| 
Zakup usfug pozosrall ch

lKultura iochrona
l środowiska

q2l05 l ] Pozosrałe zadania w zakresie

I 
kultury

I Z tego;

I ll Doracie na zadania
] b]ezące

2830 | Doracia celowa z budżetu na
I finansowanie lub

I dofin-.o* anie zadań
zleconych do realizacj i

pozostalym iednostkorn
I 

n iezaliczanym do sektora

] finansórł publicznych

oGoł,RM

25.000
3.000

3.000

X
X

I 3.000

l,ro

459.Ż50,12

w'
'.i-, ar


