
UCHWAŁA Nr 90/xv/2011
RADY GMINY w RoŹwIENIcY
Z DNIA 10 listoPada 2011 roku'

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011'

Działając na podstawie ań.l8ust'2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', lil"f',])kt 10-i ań'5 1 ust'2

ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminrrym (Dz'U'z 2001r' Nr 142

poz)ś91 z póin.nt') an.2l1 ,212,239,25'I ,264 ust'3 ,267 tJstaury z dnia' 27

sierpnia 20ó9 roku o finansach publicznych (Dz'U' Nr 157 , poz'l2Ąl)'

Rarta Gminy uchwala co następuje:

&1 W budżecie gminy na rok 2011 wprowadza się następujące Zniany|

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 236'459 zł ztytttiu:

- dotacji na modemizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na

obiektach po scaleniowych _ 11.000 zł
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12'000 zł

- dotac]i na w1płatę świadczeń rodzirurych _ Ż9 '000 zł
- dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka ponocy

społecznej _ 3.700 zł
-totacji na wypłatę zasiłków okresowych - l 1'450 zł

- dotĄi na wypłatę podatku akcyzow ego ' 72'479 zł

- aotu.ji ,'u opłu""',ii składek z ubezpieczenia Zdrowotne go - 1 '444 zł

- dotacji na dozywianie dzieci w szkołach - 7'800 zł
- dotacji na pomoc matelialnądla uczniów _ 81'586 

-zł
' dotacji na w1płatę dodatków dla pracovmików socjalnych - 6-000 zł

2. Zmniejsza się dochody budŹetu gminy o kwotę l57 '639)5 zl'z tytułu:

- dotacji na budowę zinteglowanego systemu gospodarki ściekowej w

gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica _ Mokra' Rudołowice

]Mokra, Tyniowj"e, więckowice, Chorzów oraz Węgierka _ 199'85 zł

- dotacji na budowę kanalizacji sanitamej z nrłka11!ik1mi. w

nriejscówościach Wola Węgierska _ Moba_ 156-"7.I9'40 zł

- doiacji na opłacanie składek zdrowotnych _ 720 zł



3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 363.1o9 zl z
ptzeztaczeniem na.'.

- odbudowę dróg dojazdowych l l.000 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu _ 12.000 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych _ 29.000 zł
- bieżącą działalność GOPS _ 3.700 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 1 1.450 zł
- uypłarę podatku akcyzowego _ 72'479 zl
- składki zdrowotne _ 1'444 zł
_ dożywianie dzieci w szkołach - 7.800 zł
- wpłatę stypendiów 81.58ó zł
_ wypłatę dodatków dla pracomrików socjalnych - 6.000 zł
- bieżącą działalność jednostek oSP _ 3.000 zł
_ działalność gospodarki leśnej _ 3.200 zł
- modemizację bud1nków ochotniczych strźy PoŻamych - l10.000 zł
- zakupy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie _ 450 zł
- Zakupów inwestycyjnych zwięanych z doŹywianiem dzieci - l0.000 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżefu gniny o kwotę 284.289,25 złztytułu:
- budowy zintegrowanego systenu gospodarki ściekowej _ 199,85 zł
- budowy kanalizacji sanitamej w miejscowości Wola Węgierska _ Mokra
_ 156 '719 '40 

Zł
- popla\ĄT stanu technicznego wiejskich domów kultury _ l10.000 zł

- składek na ubezpieczenia zdrowoIne- 720 zł
- doŻywiania dzieci w szkołach _ 10.000 zł
- bieżącej działalności gospodarki ściekowej - 6.ó50 zł

&2 Wykonanie UchwaĘ powierza się Wójtowi Gtlriny'

&3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej'

&4 Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcia.

p.ze* lanrr{2l ła,y cminy
ń"i,"'łL

-.1ż 2 n rz-
ign-iew Lizal



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 90 /Xy /2011
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia l0listopada 2011 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budŹętowej'

Lp. Dział
Rozdzj.ał
Paragraf

Nazwa Kwota

l

2

600
60017

6630

010
01095

2 010

151

ZwIĘKSZENIA
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
DoCHoDY MAJĄTKoWE

Dotacje celowe otlzymane z samorządu
wojewódŻwa na inwesĘcje i zakupy
inwesrycy jne realizowane na podslawie
porozumień między jednostkami samorządu
terltorialnego

Rolnictwo i łowięctwo
Pozostała działalność
DoCHoDY BlEŻĄCE

Dotację cęlowe otlzymane Z budżetu państwa
na realizację zadan bieżących z zakresu

adurinistracji rządowej oraz irrnych zadań

zleconych gminom ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy
naństwowei. kontroli i ochrony prawa olaz

Ż36.459
11.000
11.000
i 1.000

I 1.000

"t2.479
'72..479

72.479

72.4'19

12.000



75108

852
85212

85213

85214

85219

2030

sądo\łnictwa
Wybory do sejmu i Senatu
DoCHoDY BIEZĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizaĄę zadń bieŹących z zakesu
administracji rządowej oraz irrnych zadań
zleconych gminom ustawami

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alinrentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emeqłalne i lentowe Z

ubezpieczenia społecznego
DoCHoDY BIEZĄCE

Dotacje celowe otlzymane z budżetu państwa
na realizaĄę zadań z zakresu administracji
rządowej oraz irrrrych zadań zleconych
gminom ustawami

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczęnia z
pomocy społecznej , niekóre świadczenia
rodzinne oraz osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
DoCHoDY BIEZĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań z zalresu administracji
rządowej oraz iru-rych zadń zleconych
gminom ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emeq,'talne i rentowe
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otlzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

ośrodki pomocy społecznej
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacie celowe otrzymane z budżetu twa

nin
pńs
ch slna realizacie u lasnvch zadań bieŻąc

12.000
12.000

12.000

29.000

29.000

59.394
2S.000

I .144

1.441

I .144

1L450

I 1.450
r r .450

9.'100
9.700
9.700



Pozostała działalność
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otrzymane Z budżetu pańStwa

na realizację własnych zadań biezących gmin

Edukacyjna opieka wychowawcza
DoCHoDYBIEZĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

ZMNIEJSZENIA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
DoCHoDY MAJĄTKoWE
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa
W art.5, ust.1 oraz ust.3, pkt 5 , lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
( I etap - 199,85, I1 etap - 156.719,40)
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia Zdrowotne opłacane

za osoby pobierające nielctóre świadczenia z
pomocy społecmej , niektóre świadczenia
rodzinnę oraz osoby uczestnicZą cena

zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowę otzymane z budżetu pańStwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

8529 5

2030

900
90001

6207

852
852I3

7.8 00
7.8 00
7.800

81.s86
8 r.s86
8 r .586

157.639,25

156.919,25
156.919,25
156.919,25
] \A q]0 )ś

720

720
720



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 90lxy l20l1'
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 10 listopada 201 I roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej'

Lp. Dział Rozdz. Para Nazwa Zwiększ. Zmniejsz.

1. 600 Transpoń i łączność
Drogi wewnętŹne
WYDATKI MAJATKOWE
Wydatki inwestycyjnę
jednostek budzetowych
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
W\DATKI BIEŻĄCE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane

z realizacjąich
statutowych Zadań

Rózne opłaty i składki
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownicfwa
Wybory do Sejmu i Senatu

WYDATKI BIEZĄCE
Z te9o:

1) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych

Różne wydatki na rzęcz
osób fizycznych

2) Wydatki jednostek
budzetowych

11.000
I 1.000
11.000
11.000

'72.479

12.479
12.419

1Ż.479

12.479

X
X
X
x

X
x
x

600r7

6050

2. 010
0t 095

x

4430
't2.479

r 2.000
x
x751

75108 12.000
12.000

4.400

4.400

1 .600

X
X

3030

a) wydatki związane l 2.200

z realizacją ich
statutowlch zadan J 

-

X



02001

70005

'75412

85Ż12

4210

4300
4410

4170
4l 10

4120

4300

6050

4210

6050

700

500
1.000
5.400

Zakup materiałów i
wyPosźenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

b) wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wynagrodzeni a bezosobowe
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Leśnictwo
Gospodarka leśna
WYDATKI BIEZĄCE

l) wydatki jednostek
budżetoWych
a) wydatki związane

z realizacją ich
statutowych Zadań

Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntauri i
nieruchomościami
WYDATKI MAJĄTKoWE
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona prZęciwpożarowa
ochotnicze stfaże pożaxne
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane

z realizacjąich
statutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposażenia
WYDATKI MAJĄTKoWE
Wydatki inwęstycyjne
jednostęk budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodziru-re'

4.400
700

300
3.200
3.200
3.200
3.200

3.200

3.200
x
x

x
X

113.000

113.000
3.000

3.000

3.000

3.000

110.000
110.000

69.844
29.000

X

x
X
X

X
X

X
x
x
X
X

x

X
110.000
I 10.000

I 10.000
110.000

X

x
x

X

X

X

X
x

10.720
X



świadczenia z funduszu
alimentaryjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tęgo'.'

1) Swiadczenia na rzecz
osób fizycznych

3110 Świadczenia społecme
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobieraj ące niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzime oraz
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
W}'DATKI BIEŻĄCE

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) Wydatki związane

z realtzac1ąich
statutowych zadań

4130 Składki na ubezpieczenia

1 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emeqłalne i
rentowe
W\'DATKI BIEŻĄCE
Z tego:

l) Świadczenia na rzecz
osób fizycznych

311o ] Świadczenia społeczne
ośrodki pomocy społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tęgo:

l) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wynagrodzenia i

składki od nich

85213

85214

8s219

29.000

29.000

29.000
1.441

x

x

X
720

1.444
1.144

1 .444

]L444

11.450

120
720

720

720

x

11.450

I 1.450

1 1.450
9.700
9.700

9.700

8.900

X

X

x
X
X

X

x



8.

9.

854

900

85295

8s205

85415

90001

4010

4l l0

41Ż0

1210

3110

6060

3240

naliczane
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy

b) wydatki związane
z realizac1ą tch
statutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposaŹenia
Pozostała działalność
WYADTKI BIEŻĄCE
z tęgo|'

1) Swiadczenia na rzęcz
osób fizycznych

Swadczenra spolecme
WYDATKI MAJĄTKoWE
Z tegol
Wydatki na zakupy
inwesĘcy.jne
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
WYDATK] BIEZĄCE
Z tego: 1) wyda&i jednostek

budżetowych
a) Wydatki zwiąane z

realizacjąich
StatutoWych zadań

Zakup mateliałów i
wyposażenia
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów
WYDATK] BIEZĄCE
Z tego:1) Świadczenia na
rzecz osób ftzycznych
Stypendia dla uczniów
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i

7.558

1.158

184
800

450
450

450

450

81.586

8l.58ó

81.586

81 .5 86
X

X

X

X

X
X

800

17.800
17.800

7.800

7.800
10.000

10.000

450

tx
I

t0.000
r 0.000

10000

ro.0o0
x

lx
I

ix

X
x

X

x

X

x

X

X
163.569,2

l5ó'9l9'2



] ochrona wód
] wyołrrI vłrĄTKoWE
L tegol

1) inwestycie i zakupy
inwestycyine w tym

I l" programy

I trnansowane z
udziałem środków o
których mowa w ar't.5,

ust.lpkt2i3w.
l częscl zwląZanę) z

I realizacją zadań
jednostki samorządu
ter)'torialnego

6057 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

l) wydatki jednostek
budzetowych
a) wydatki związane

z rea|tzacjąich'
statutowvch Zadń

4300 ] Zakup usług pozostałych

oGoŁEM

1s6.919,25

l 5 ó.919,2 5

ó.ó5 0

6. ó50

6.65 0

1 5 6.9 19,2 5X

x

X

X

,*..*nd*ł^-,
z6nłw#_
Zbigiiew Liuk

2a4.Ż89,25


