
UCHWAŁA Nr 95D(VIU20II
RADY GMINY wRoŹwIENICY
ZDNIA 29 grudnia 20il roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Działając napodstawie art'l8ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', lit'''i'', pkt 10 i art.5l ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.lJ.z 200ir. Nr l42
poz.I!9l z późn.zm.) art2ll.,212,239,257,264 llst.3,267 Ustawy z dnia27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 ,poz.I24O).

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budżecie gminy na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany..

I. Zwiększa się dochody budżefu gminy o kwotę 684.252,84 zł z t}'tułu:
- dotacji nabieŻącądziałalność GoPs _ 6.400 zł
- dotacji na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 2O0 zł
- dotacji narealizacjęprojektu systemowego - ó.000 zł
- dotacji na budowę zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie
I{oźwienica _399,70 zł

- świadczeń alimentacyjnych _ 7 .026 zł
- odsetek od zasiłków stĄch _ I,14 zł
_ podatku od nieruchomości od osób prawnych- 664.226 zł

2' Zmnie1sza się dochody budżefu gminy o kwotę 6.286 zł z tytułu :
- dotacji na składki zvbezpieczenia zdrowotnego _ 286 zł
- dotacji na wypłatę projekru systemowego - 6.000 zł

3. Zwlększasię wydatki budżetu gminy o kwotę 1'437. 605,23 zł z
przeznaczeniem na:

- bieżącądziałalność GoPS _ 6.400 zł
- wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego _ 20O zł
- świadczenia alimentacyjne _ 7.026 zł
_ odsetki od zasiłków stĄch _ 1,l4 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych _ 664.226 zł
- \łynagrodzenia osobowe i składki pracowników oświaty - 484.491,33 zł 

]

- zakupy inwestycyjne w oświacie _ I0.647 zł
- pomoc materialnądla uczniów- 28.87I,36 zł
- odpis 2% do Izby Rolniczej - 800 zł
-bieżącądziałalnośćwgospodarceleśnej_l'200zł



- odpisŻYo do Izby Rolniczej - 800 zł
- biezącądziałalność w gospodarce leśnej _ 1.200 zł
- bieżącądziałalność Urzędu Gminy - 2l .500 zł
- wypłatę prowizji dla sołtysów - 8'000 zł
- utrzymanie jednostek oSP _ 8.400 zł
_ budowę zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie

RoŹwienica _ I45.6ŻI'68 zł
- dotację dla instytucji kultury _ 3.800 zł
- działalność w gospodarce mieszkaniowej _ 2.000 zł
- odbudowę dróg popowodziowych _ 30.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowl _ 2.500 zł
- opłaty w gospodarce mieszkaniowej _ 6-450 zł
_ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych _ 5.4'10,72 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 611.148,70 zl z tytułu :

- opłaty składek z ubezpieczenia społecznego _ Ż86 zł
_ wydatków inwestycyjnych w oświacie _ 108.550 zł
- wydatków inwestycyjnych na obiektach sportowych - 333 '200 zł

- wydatków inwestycyjnych w gospodarce wodnej - l03 '900 zł
- zakupów inwestycyjnych w lJrzędzie Gminy _ 30.000 zł
- zagospodarowania przestrzennego - 3.000 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów _ 32.212,70 zł

5. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 82.000 zł

6. Zmniejszasię planowany defrcyt o kwotę 82.000 zł

7. Tmianw dochodach dokonano na podstawie decyzj i Wojewody

Podkarpackiego Nr 1 10. 12Ż' 126.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtorłi Gminy'

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej'

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

&2

&3

&4

przewodnrc'ł(y}ńy C nrinl
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Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 95/)(VII/201i
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia29 grudnia 2011 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji bud:Żetowej.

852
8s219

2030

85212

0900
8521 6

0900
85214

2039

85295

ZwIĘKsZENIA
Pomoc społecma
ośrodki pomocy społecznej
DoCHoDYBIEŻĄCE
Dotacje celowe otuymane z budzefu. państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
DoCHoDYBIEZĄCE
wpĘwy ze nł,rotów dotacji oraz płatności ,
w tym wykorzystanych niezgodnie z
pr zeznaczetiem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedw o których mowa w
ań.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w
nadmiemej wysokości
Odsetki od dotacji
Zasiłki stałe
DocHoDYBIEŻĄCE
Odsetki od dotacji
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności,
Europejskiego funduszu Rybackiego oraz
funduszy unijnych finansujących wspólną
politykę rolną
Pozostała działalność

684.252,84
19.627,14

ó'400
6.400
6.400

7.026

) )nq

1,14
'1,r4
I,T4

ó.000

6.000



75615

DoCHoDY BIEŻACE

podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i od innychjednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
odsetki od nieterminowych wpłat z tytufu
poda&ów i opłat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
DoCHoDY MAJĄTKoWE
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z ud"iałem środków
europejskich oraz środków o których mowa
w ań.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustalł.y
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

ZMNIEJSZENIA

Pomoc społeczn a
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niełtóre świadczónia z
Pomocy społeczrrej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz osoby uczeshriczące w

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadan z zakesu adminisłacji
rządowej
Dochody od osób prawnych, od osób
ftzycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wyda&i związarle z ich poborem
DoCHoDYBIEZĄCE
Włt*y zpodatku rolnego , podatku leśnego,
po{atku od cz1łrności cywilnoprawnych'

zajęciach w centrum integracj i społecznej
DoCHoDYBIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżefu pańsfwa
na realizację własnych zadańbieżących gmin
ZasiłV't i pomoc w nafurze oraz składki na
ubezpieczenia emery'talne i rentowe
DoCHoDYBIEZĄCE
Dotacje celowe w ramach projektów
fi nansowanych z udziałem środków

664.226
664.226

560.545
I 03.68 I

399,70
399,70
3,99,70
399,70



europejskich oraz śIodków o których mowa
w art.5 ust,l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budżetu środków



ZałącznikNr 2
Do UchwaĘ Nr 95XVII /201 1

Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 29 grudnia 20i 1 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

Lp. Dział Rozdz. Para
ob'

Nazwa Zwiększ. Zmniejsz.

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomoc
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracj i społecznej
WYDATKI BIEZĄCE

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane

z rea|izacjąich
statutowych zadań

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
ośrodki pomocy społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatkijednostek
budżetowych
a) wydatki zwięane

z rea|izacjąich
statutowych zadń

Zakup materiałów i
wyposazenia
Swiadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz

286
286

286

286

1. 8s2 
I

I ssztt I it.sit,u

l.
i

l.
l"lx

l"
I o.łoo
I 6.400

] 
o.łoo

l,;,,

T,-,

286
286

85219

85212

4130

4210

X
X
X

X



2. 010

85216

85295

01030

2910

4580

4580

3110

składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:
1) wydatkijednostek

budżetowych
a) wydatki zwięane z

realizacją ich
statutowych zadań

Zwrot dotacji i fatności w
tym niewykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem procedur o
których mowa w art.184
ustawy, płatnych
nienależnie lub w
nadmiemej wysokości
Pozostałe odsetki
Zasiłki stałe
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:
1) wydatkijednostek

budzetowych
a) wydatki zwięule z

realizacją ich
stafutowych zadań

Pozostałe odsetki
Pozostała działalnośó
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego'.

1) Świadczeni a na rzecz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) Wydatki jednostek

budżetowych
a) wydatki związane

7.026

7.026

7.026

4.817

2.209
1,r4
r,14

1,r4

1,14

1,14
200
200

200

200

800
800

800

800

X

X

X

X

X
x
X

X

X

X
X
X

x

X

X
X

X

X



02001

0209s

60016

ó0078

28s0

4110

4120
4170

4210

4480
4570

z realizacjąich
stafutowych zadań

Wpłaty gmin na rzeczlzb
Rolniczych 2%o uzy skany ch
wpływów z podatku rolnego
Leśnictwo
Gospodarka leśna
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) wydatkijednostek
budżetowych
a) wydatki zwięane

zrealizacjąich
stafutowych zadań

Składki na ubezpieczenia
społecme
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego: 1) wydatki jednostek
budżetowych

a) wydatki zwtęane z
realizacjąich
stafutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposźenia
Transpoń i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATK]BIEZĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budżetowych
a) wydatki zwtązane

z realizacjąlch
stafutowych zadań

Podatek od nieruchomości
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu pozostałych
podatków i opłat
Usuwanie skutków klęsk
zywiołowych
WYDATKI MAJATKOWE

550

628.t6s
598.165 "

598. 165

s98.165

598.165

503.960
94.205

30.000

30.000

X
x

X

x

x

X
X
X

X

x

X



70005

7s023

7 509s

6050

6060

3030

4400

4430
4480
4570

4300
4440

wydatki inwesĘcyjne
jednostek budŹetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego: I) wydatki jednostek
budżetowych

a) wydatki związane z
realizacj ą ich
statutowych zadań

Rózne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu pozostałych
podatków i opłat
opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki , lokale i
pomieszczenia garażowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budżetowych
a) wydatki zwiryute

z realizacjątch
stafutowych zadań

Zakup usług pozostĄch
odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
WYDATKI MAJĄTKoWE
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Pozostała działalność
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:.

1) Swiadczeni a na rzecz
osób fizycznych

Różne wydatki narzecz
osób fizycznych

ieczeństwo publiczne i

30.000

74.5r1
74.51r

74.511

74.511

34.970,72
26.970,'72

26.970,72

26.970,72

21 .500
5.470,72

X
X

8.000
8.000

8.000

8.000

8.400

30.000
30.000

30.000
30.000



754t2

8s 154

90001

921r6

4010
4110

4r'70

3030

4010

Ż480

6057

6059

ochrona przeciwpożarowa
ochotnicze straŹe pożame
WYDATKI BIEZACE
Z tego:.

1) Swiadczeni a na rzecz
osób fizycznych

Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych

2) Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia
społeczne
W1'nagrodzenia bezosobowe
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwesfycyjne
jednostek budżetowych
Kultura i ocbrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Z tego:

1) Dotacja na zadania
bieżące

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

2.500
145.621,68

145.62r,69

t4s.621,68
68.283,22

77.338,46

3.800

3.800

3.800

3.800

x
X

x
x
x

X

X

333.200



92601

80101

80110

8s415

40002

75702

6050

4010
4110

6050

6060

60ó0

3240

ó050

Obiekty sportowe
WYDATK] MAJĄTKoWE'
Wydatki jednostek
budżetowych

oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
WYDATKI BIEŻĄCE
Ztego:

1) Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia
społeczne
WYDATKI MAJĄTKoWE
Wydatki jednostek
budżetowych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Gimnazja
WYDATKI MAJĄTKoWE
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczrriów
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:.

1) Swiadczeni a na rzecz
osób fizycznych

SĘpendia dla uczniów
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię ,

gaz i wodę
Dostarczanie wody
WYDATKI MAJĄTKoWE
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
obsługa długu publicznego
obsługa papierów
wartościowvch

495.r38,33
495.138,33
484.49t,33

484.491,33

299.521,33
184.970

r0.647
X

r0.647
10.647
X
X
X

28.871,36

28.871,36

28.871,36

28.871,36

28.871,36
X

X
X
x

X
x

333.200
3 33.200
333.200

108.550
93.5 50
x

X

93.5 50
93.5 s0

X
x
1s.000
r 5.000
15.000

X

X

X

x

X
103.900

103.900
103.900
103.900

32.212,70
32.212,70



t6. 710
71004

8110

4300

pożyczek j.s.t.
WYDATKI BIEzĄcE
Z tego: l) obsfuga długu
j-s.t.

odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciagniętych przez
jednostkę kredytów i
poŻyczek
Działalność usfugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
WYDATKI BIEZĄCE
Zakup usług pozostĄch

X
X

X

X
X

x
X

32.212,'.70

32.Żl2'70

3.000
3.000

3.000
3.000

oGoŁEM 1.437.60s,23 ól l 'l48'70



Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 95/XVII/20t 1

Rady Gminy w Roźwienicy
Zdnia29 grudnia 20ll roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budzetu

Lp. Paragraf Nazwa Zwiększenia

1. 9s5 Przychody z tlufu różnych roz|iczeń
krajowych

154.000

2. 992 SpłaĘ otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

5.5 r0,31

Jt'7ewodnlcząc} Rady Gminy
Koż$$ica'/

'6ś,4*


