
UCHWAŁA Nr 113/xII/2008
RADY GMINY w ROŹWIENICY
Z DNIA 13 marca 2008 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Dzlałapc na podstawie art.18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d" ,lit.,,i,, ,pkt 10 i art.51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z}Oltr.Nr 142poz'1591 zpóźn.zm.) a't.765,art.l82,art.Ba,art.18-8 ust.2, art.1.95 ust.2 i art.l98
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca20O5t. o finansach publicznyctr 1o.u.x, złl,poz.2l04, zm. Dz.IJ . Nr 169, poz.I ZO) r \- -' -

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budzecie gminy na rok 2008 wprowadza się następując e zmiany:

I. Zwiększa się przychody budzetu gminy o kwotę 330.000 zł ztytułu
wolnych środków jako nadwyżki środków pienĘ żnychnu iu.hunku
bieżącym budzetu jednostki samorządu teryoriui''"lo , * 

'; 

'
wynikaj ąc y ch z rc zliczen lae dytó w i p o 4 ó zek z la{ ubi e głych.

2. Zwiększa się wydatki budzetu gminy o kwotę 106.600 zł
zprzeznaczeniem na:

a) pomoc materialną dla uczniów w ramach programu ,,IJczeńna wsi,,
106.600 zł

3. Zmniejsza się przychody budzetu o kwotę 113.960 zł ztytułukredytów
zaciryanych w bankach krajowych.

Zmniejsza się deficyt budzetu na rok 2OO8 o kwotę 109.440 zł

Szczegołowe kwoty zmianokreśla załącznikNr 1,2, do niniejszej
Uchwały.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący Bady Gminy
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Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr II3lXIv2008
Rady Gminy w Roźrvienicy
Z dnia 13 marca 2008 roku.

ZESTAWIEME PRZYCHODOW

Lp. Paragraf Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

I 9s2 Przychody z zaciryanych
poĘczek i kredytów na rynku
kraiow.,rm

X 113.960

2. 95s Przychody z tytl:łu innych
rozliczeńkrajowych

330.000 x
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, Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr II3/XIV2008
Rady Gminy w Rońvienicy
Z dnia 13 marca 2008 roku.

Zęstawrcnie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej.

Lp. DziałRozdz, Par. Nazwa Zwiększ. Zmniejsz.

1. 852
85295

3260

4300

Pomoc Społeczna
Pozostała działalność
Inne formy pomocy
dla uczriów
Zahlp usług
pozostaĘch

106.600
106.600
104.000

2.600

X
X
X

X

oGoŁEM 106.600 x
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