
UCIIWAŁA Nr 194/XXI/2009
RADY GMINY w RoŹWIENICY
Z DNIA 26 marca 2009 roku.

W sprawie: zmiany wlasnej UchwaĘ Nr l77lXX/2009 z dnia 29 stycznia
2009 roku.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4,pLt 9 lit.''d'', lit."i", pkt l0 i art.5l ust.2
ustawy z dnia 8 marca l990r.o samorządzie gmirrnym (Dz-IJ.z 200lr.Nr l42
poz'l59l z późn'zm.) ań.l65,art.l82,art'l84,art.l88 ust.2,art.195 ust.2 i art.l98
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o filansach public znych (Dz.tJ.Nr 249,
po2.2104 , zm. Dz.U. Nr 169 , po2.1420) .

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 1.W paragrafie 1punłt lohzymuje nowe brzmienie:
,, Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 Zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszej UchwĄ w wysokoścl 14'662.803 zł''

2. W paragrafie 1 punkt 2 otrą,muje nowe brzmienie :

,,Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 zgodnie z załącmikiem Nr 2 do
niniej szej UchwĄ w wysoko ści |9 .546 '397 zł''

3. W paragrafie l punkt 3 otrz}łnuje brzmienie:
,,Ustala się rozchody budżefu gminy z ł.tułu spłat rat kredyów i pożyczek w
wysokości 405.560 zł zgodnte załącmikiem Nr 4".

- 4. W paragrafie 1 punkt 4 otrzlmuje nowe brzmienie :

',Ustala się planowany defiq.t budzetu na kwotę 4'883.594 Zł''

5.. W paragrafie I punkf 5 offzymuje nowe brzmienie:
,,Zródłem sfinansowania planowanego defic}'tu budżehr w wysokości 4.883.594
zł, oraz spłat nt kred}tóW i pożyczek wcześniej Zacią8niętych w wysokości
405.560 zł będąprzychody pochodzące z Ę.tułu ked}tów Zaciągniętych w
bankach krajowych w ogólnej kwocie 5.289.154 zł'' .

6' W paragrafie 1 dodaje się punkt 7 k1óry brzmi:
,, Ustala się wyda&i zwlęane z wieloletnim proglamem inwesĘcyjnym ;

a) Budowa mostu na rzece Mleczka w miejscowości Pełnatycze _ 200.00Ozł
b) Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Węgierskiej t.075.000 zł



c) Poprawa stanu środowiska natłrralnego poprzez wykonanie sieci
kanalizacji sanitamej w miejscowości Moka, Więckowice i Tyniowice
3.950.000 zł

d) Przebudowa i rozbudowa budynku WDK Chorzów 17O.OO) zł

7. W paragrafiel dodaje się punkt 8 , który brzmi:

'' Wyodrębnia się wydatki na realizację plojektu _ Twoje wykształcenie szansą
na lepsząprzyszłość realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie l13'600 zł

8. W paragrafie 6 punkt 2 lit. L ohzymuje nowe brzmienie :

,, Rozwijanie kultury ludowej , zwryczĄów i obrzędów ludowych - l 1.000 zl'

9. W paragrafie 6 punkl 2 lit. K otrzl.rnuje brzmienie :

', 
z zakesu organizacji imprez kulturaĘch na terenie gminy Roźwienica

mających na celu promocję gminy poprzez zorganizowanie gminnych do4łrek,
Majówki z Zespołem Folklorystycznym Pieśni i Tańca Familia, pikniku
rodzinnego na kwotę Ż0.000 Zł"

10. W paragrafie 10punk1 2 otrzymuje nowe brzmienie:
,,Zobowięan z ĘĄlłll zaciryanych poĘczek i ked}tów na pokrycie
planowanego defic}tu budżetu w kwocie 4.883'594 zł i na pokycie rozchodów
w kwocie 405.5ó0 zł''

1 l.W załączrriku Nr 1 dodaje się dział 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza
kwota 1 l3.600 zł, rozdział 85495 _ Pozostała działalność kwota l t j.600 zł,
paragraf2o3s kwota 96.560 zł i paragraf2o39 kwot a l7.O40 Zł.
Kwota dochodów ogółem zmienia się zkwoty 14.549-203 zł na kwotę
1'4'662'803 zł

12. W załącmiku Nr 2 dodaje się do działu 854 _Edukacfna opieka
Wychowawcza kwotę 113.600 zł, następnie dodaje się rozdział 85495 _
Pozostała działalność kwotę l l3.600 zł i paragraĘ 4308 _ Zakup usług
pozostałych kwota 96.560 zł i paragraf 4309 Zak-up usług pozostaĘch _
17 .040 zł.
Kwota wydatków ogołem zmienia się zkwoty 19 '432.297 zł na
kwotę19.546.397 ń

13. W załączniku Nr 4 zmienia się:
a) kwotę przychodów ogółem z 4.883.094 zł na kwotę przychodów ogółem
5 '289.154 zł
b) kwotę rozchodów ogołem z kwoty 343 .060 zł na kwotę rozchodów ogółem
405.560 zł.



& 4 Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

& 5 Nadzór nad wykonaniem UchwaĘ powierza się Komisji Rewizyjnej.

& 6 Uchwała wchodzt w Ęcle z dniem podjęcia.
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