
UCIIWAŁA Nr L45|XYIIJ2008
RADY GMINY w RoŹ\ilIENICY
z DNIA 24 września 2008 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4'pkt 9 lit.''d'', lit.''i''' pkt 10 i art.51 ust.2
ustawy zdnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142
poz.I 59 I z późn.zm. ) art. I 65,art.I8z,aft .I84,art.1 8 8 ust. 2, art. 19 5 ust.2 i art. 1 9 8

ust.2 ustawy z dnia30 czerwca}}}5r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
poz.2l04,zrt Dz.U. Nr 169, poz.I420)

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W buÓżecie gminy na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:
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?:*:::i:'1"":loo' 
bulżetu gmlny o kwotę 192.769 zl z sułu:

części wyrównawczej subwencji _ 68.219 zł
części równowaŻącej _ 3.807 Zł

. ;ffi::'i'T*::*T.fii:Łffi sff:;' 
firy czny ch _ 20'7 43 zł

\'' 
3. Zwiększa się wydafl<i bud:żefu gminy o kwotę 242.291zł

:',:;;#,ł:Tffi #'.oa'i*y. h _ 18 .4OO zł

:ffi ix11tr#:'ffi*łi3;?::#eipochodned'apracowników-
36.200 zł

_ wydatki nabieŻącądziałdność Urzędu -39.03I zł
- wydatki na zalanpy inwestycy1'ne Urzędu * 47 .000 zł
- wydatki na bieŻąc ą działatno ś ó j e dno stek o cho trri czych S trazy P o zarnych

10.000 zł
- wydatki inwestycyjne w SP Tyniowice - 50.000 zł
- wydatki związane z poborem podatków - 3.800 zł
-bieżącądziałalno śó go spodarki mieszkaniowej _ I 5 .600 zł



4. Zmniejsza się wydatki bulżetu gmrny o kwotę 294.400 zł z tytllłu:
- remontu kotłowni w SP Tyniowice- 35.000 zł
- wydatków inwestycfrnych na wykonanie dokumentacji rozbudowy ujęcia
wody - 100.000 zł

-bieŻącej działalności sieci kanalizacyjl.j _78.800 zł
_ wydatkó w mliryartych z utrrymaniem oświetlenia uliczreg o _ 25 .000 zł
- zakupów inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej - 55.600 zł

5. Zmtanw dochodach dokonano na podstawie decyzjt Wojewody
Podkarpackiego Nr 41 ,42ipisma z MF Nr 5T3/4820113108/555.

6. Szczegołorve kwoty zlruanokreśla załącntkNr 1,2, do niniejszej
UchwaĘ.

\- &2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wchodzi w Życte z dniem podjęcia.

""-:$E{#,&,rłW,.
Miłaysław 

Ian, Marciniec



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr l45lxvill2008
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnta 24 września 2008 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budzetowej.

Lp. Dział
Rozdz.
Paras.

Nazwa Kwota

I

2

a
J

4

5

852
852r2

2010

8s2r4

20r0

600
60016
27r0

600
60016
2030

158
75807
2920
75831
2920
7s6

zwIĘKszENIA
Pomoc Społeczra
ZasiŁktrodzinne,zaItczkaalimentacy jnaoraz
składki na ubezpieczęnta emerytalne i rentowe z
ub ezpi e czeni a sp ołe czne go
D o t acj e c el owe otr rymane z b .p .na r e alizacj ę zadan
z zahesu administracji rządowej
Zasiłkt i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpteczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrrymane zb.p. na reuzcję zadan z
zakresu administracj i rządowej
Transport tłącmośi
Drogi publiczne gminne
Wpły'y Z pomocy finansowej udzielanej m1ędzy
j . s. t. na dofinansowanie własnych zadan bteŻący ch

ZIMNIE JSZENIA
Transport iłącność
Drogi publiczne gminne
Dotacj e celowe ottzymane z b.p. na reaIizac1ę
własnych zadan bieżący ch gmin
Rózrre rozliczetńa
Część, wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne zb.p.
Częśc równowaząca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne zb.p.
Dochodv od osób prawnvch . od osób ftzycznycht

140.660
40.660
18.400

18.400

22.260

22.260

100.000
100.000
100.000

192.769
100.000
100.000
100.000

92.769
68.219
68.2r9
3.807
3.807

20.743



75621

0010

od inny6ch jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oruz wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budzetu państwa
Podatek dochodowy od osób firycznych

20.743

20.743



ZałącznikNr 2
Do Uchwał Nr I45/^/II/20O8
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia2ł września 2008 roku.

Zestaułlenie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji bulżetowej.

Nazwa

85214

75412

4010

4430
4170

4210

475A

6060

4210

Pomoc Społeczra
ZaslłIn rodzinne, zahiczka
alimentacylna oraz
składki na ub ezpie czenia
emerytalne, rentowe z
ubezpieczenia
społecmego
Swiadczenia społeczre
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenta
emerytalne i rentowe
Swiadczenia społeczrre
Administracj a publiczra
Urzędy Gmin
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Rózrre opłafy i składki
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zalnlp materiałów i
wlposazenia
Zaklp akcesoriów
komputerowych, w fym
programów i licencji
Wydatki na zakupy
inwestycyjne j ednostek
budzetowych
Berpteczeńsfwo
Publiczne i ochrona
przeciwpo żuowa
Ochotnicze Straze

40.660
18.400

18.400

22.260

22.260
r22.231
122.231
30.000

6.000
6.200

20.031

13.000

47.000

10.000

10.000

lxlx
lx
lx
x
x

X

X



ó050

6060

6050

6060

4210

4210

4300

4210

6060

wyposazenia
oświata i Wychowanie
SzkoĘ Podstawowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowych
Wydatki na zalntpy
inwestycyjne j ednostek
budzetowych
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektrycan4, Eaz i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki inwesfycyjne
jednostek budzetowych
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki nazakt:py
inwestycy'ne j ednostek
budzetowych
Zalup materiałów i
wyposazenia
Gospodarka komunalna i
ockona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Zakop materiałów i
wyposazenia
Zaloą usfug pozostĄch
oświetlenie ulic, placów
i dróg
Zahlp materiałów i
wlposazenia
Wydatki na zakryy
inwestycyj ne j ednostek
budzetowych
Dochody od osób
prawnych, od osób
ftrycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawne i oraz

s0.000
50.000
50.000

X

3s.000
35.000

X

3s.000

100.000

100.000
100.000

5s.600

5s.600

55.600

103.800

78.800

60.000

18.800
2s.000

15.000

10.000



7s647

4100

4300

wydatki zwięane z ich
poborem
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych
nalealo ści bulżetolvych
Wynagrodzenia
agencyjno - prowizg'ne
Zalr.:.rp usfug pozostałych

3.800

3.000

800

x

X

X
242.291,

::łil:ffi##:


