
UCIIWAŁA Nr I61XXVIV2012
RADY GMINY w RoŹWIENICY
Z DNIA 13 grudnia 2012 roku.

W sprawie : zmian w budżecie na rok 2012.

Dnałając na podstawie art.l8ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d:" lit.-i" pkt l0 i art.sl ust.2
ustawy z dnia 8 marca l990r.o samor"ądzie grnnnym @z.i.zzoorr. ń lłi
poz.l 59 l z późn'zm') .nt.2l]-,art.23 5, 236, 23g, ń. zil'264 ust.3, urt'ial 

-
ustawy z dniaZ7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.i.r.rrlsz,
po2.1240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

& 1 Zwiększa się dochody budzetu gminy o kwotę 87.207 złz Ęrtufu :
- dotacji na wypłatę zasiłków okesowych - 5.27|i ń

- dotacji nabieĄcądziałalność ośrodków pomocy społecanej _ 6.200 zł
- subwencji oświatowej _72.696 ń
- dofinansowania działalności ośrodka Pomocy Społecznej _2',7g0 z}
- dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników sócjalnycń _ 25l zł

&2 Zmniejsza się dochody budzetu gniny o kwotę 21.240 złztytlilu;
- dotacji na świadczęni a rodzinnę _ 20.400 zł
- dotĄi na opłacanie składek zdrowotnych - 84O zł

&3 hńększa się wyda&i budzetu gmrny o kwotę 87.207 złz
przsmaczeniem na :

- wypłatę zasiłków okresowych _ 5.270 zł
- wynagrodzenia i pochodne _ 6.200 zł
- bieżącądńałalnośó w gospodarce ściekowej - lo.oo0 zł
- działalności ośrodka Pomocy Społecznej _ 2.7gO zł
- wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego _25l zł
-bieĄce utzymanie sieci wodociągowej - 19'l00 ź
-bieżącądziałalność biura Urzędl_ 32.596 zł
- bieżącą działalność jednostek ochotniczych Shazy Pożarny ch - 2.000 zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego - 3.000 ż
-bieżące zakupy w bibliotęce _ 6'000 z]



Załącznik Nr l
Do UchwaĘ Nr 16l DC{vIvzOlz
Z dnia 13 gudnia 2012 rcląl

Zestawienie dochodów do podziałek klasyfikaoji budzetowej

ZwIĘKsZENIA
Róźne rozliczenia
Częśó oświatowa subwencji ogóInej dla
jednostek samorządu terytorialnego
DocHoDYBIEżĄCE
Subwencje ogólne z bud,żetu panstwa
Pomoc społecaa
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
DoCHoDYBEżĄCE
Dotacja celowa offzymana z budzetu panstwa
na realizację własnych zadaibieĄcych gmin
ośrodki pomocy społecznej
DocHoDYB]EŻACE.
Dotacja celowa otozymana z budzetu panstwa
la realaację własnych zadań bieĄcy ch gm in

ZMMEJSZENIA
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinnę, świadczenia z
funduszu alimentacy'nego oraz składki na
ubeąieczewa emerytalne i rentowe z
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DoCHoDYBIEŻACE
Dotacja celowa otrzymana z budżefu państwa
na realizację zadań z zakesu adminisłacji
rządowej
skłaĘ na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadcźenia z
pomocy społecanej , niektóre świadczenia
rodzirrne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społicznej
Dotacja celowa offzymana z budzetu panstwa
na r ealizacj ę zadań z zaloesu admini stracj i
rządowej
Dotacj1 celowa otzymana z budżetu państwa
na realizację własnych zadańbieącyóh gmin

20.400
20.400
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Z;mniejsz

21.240
84085213

85214

4130

3l l0

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre
świadczenia ro dzinne oraz za.

osoby uczesbricące w zajęciach
w centrum integracji społeczne
WYDATK]BIEzĄcE
Ztego:

l) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wydatki ałvięanez

realizacją ich
statutowych zadan

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ube ąieczenta
emerytalne i rentowe
WYDATKIBEŻĄCE
Ztego:

l) Świadczeni a na rzęcz osób
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ośrodki pomocy społecznej
WYDATKI BreŻĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budzetowych

a) wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społecane
Składki na fundusz pracy

b) wydatki związane z
realizacją ich
stafutowych zadan

Zakup materiałów i wyposazenia
Zakup usfug pozostałych
Swiadczenia 1ed2inns,
świadczenia z funduszu
alimentacyjne go orazskładki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe zubeqieczenta
społecznego
WYDATKIBBŻĄCE
Ztego:

1) Świadczenia na rzecz osób

. frzycmych
Swiadczenia społeczne

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
WYDATKIBreŻĄCE
Ztego;

1) wydatkijednostek
statutowych
a) wynagrodzenia i składki

od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na
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oświetlenie placów, ulic i dróg
WYDATKIBBżĄCE
Ztego:

l)wyda&i jednostek
budzetowych
a) wydatki nlłię,arcz

r ealizacją ich stafu towych
zadait

Zakup usfug pozostaĘch
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elekryczną gaz i wodę
Dostarczanie wody
WYDATKIBIEZĄCE
Ztego:

l) Wydatkijednostek
budzetowych
a) Wynagrodzenia i składki

od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe
pracowników

b) wydatki zlvięane z
realizacją ich
statutowych zadari

Zakup materiałów i wyposżenia
Zakup usfugpozostaĘch
Różne opłĄ i składki
Administracja Publiczna
Urzędy Gnrin
WYDATKI BEŻĄCB
Ztego:

l) Wydatkijednostek
budźetowych
a) Wynagrodzenia i składki

od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczre

b) Wydatki zlit.,,nnę 2
realizacją ich
statutowych zadań
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Zakup usług pozostafvch-
Bezpieczeństwo Publiczne i
ocbrona przeciwpożarowa
ochofiricze stże pożarne
WYDATKIBIEŻĄCE
Ztego:

l) Wydatkijednostek
budzetowych
a) Wynagrodzenia i składki

od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia
społeczne'
Kultura i ocbrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
WYDATKIBBŻĄCE
Ztego;

- 
1) Dotacja nazadaniabieĄce

Dotacja podmiotowa z budzetudla
samorządowej instyfu cj i kultury
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