
UCHWAŁA Nr 2l4lXXlII]09
RĄDY G}IINY w ROZWIENICY
ZDNIA 28 maja 2009 roku,

W spralvie: zmian w budżecie gmin-v na rok 2009.

Działając na podstawie art.18ust.2 pkt 4'pł1 9 lit.''d'', 1it'''i'', pkt 10 i aI1.51 ust'2
ustarły z dnia 8 marca i990r.o sarnorządzie gmirrr'rym (Dz.U'z 2001r. Nr 142
poz.1 591 z póin.zm.) art. 1 65,art' 1 82,art' ] 84'art. 1 88 ust.2,alt. 1 95 ust.2 i afi . 1 98
ust'2 ustawy z dnja 30 czer-wca 2005r. o fir-ransach publicznych (DZ'U'NI 2_łq'
poz.ŻIl4, zm' Dz.U' Nr 169,poz.I120) '

Rada Gminy uchlyala co następuje:

&1 \\r budŹecie gminy r-ra rok 2009 wprowadza się następujape zmiany:

1 . Zwi ększa się dochody budżetu gminy o lovotę 207 ,7 44 zł z t\t|}fu :

- dofinansowania na moden-rizację _pr2ę61d611'ę dróg dojazdorvyclr do
gnrntóu' rolnych _ 35 '000 zł
_ dÓtacji ce1o\Ą'ej z zakresu administracji rządorvej - 83 '211 zl
_ dotacji celorvej z zakesu zadań własnych gnriry - 86'500 zł
- dotacji ze Starost\ł.a Jalosławskiego rra sprzątanie pasów drogowych
3.000 zl

2. Zwiększa się lłydatki budżetu gminy o kwotę 20'7 '744 zl
z ptzemaczeniem na
- rł1płatę podatku akcyzorvego -83.211zł
- zalcup krzewórv _ 3 '000 zł
- dożyrvianie dzieci w szkołach _ 86'500 zł
- remont dróg dojazdowych do gtntów lolnych - 35.000 zł

3. Zmian rv dochodach dokonano r.ra podstawie decyzji Wojervod-v
PodlrarpackJego Nr 20,15,1ó , plsma z Urzędu Marszałkowslriego Nr
GT.I.MP.30.ł0/4- 1/08,Umowy o dotacię Nr 3051/3/09.

4. Szczegółowe kv'oty Znian okeśla Załapzrik Nr 1.2, do ninieiszej
Ucl'iwaĘ'

&2 Wykonanie Uchl'ały porł'ierza się \\rójtorł'i Gminy'

&3 Nadzór nad lłykonanienr Ucl-lrvały powierza się Konrisji Rewiz1jnej'



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 214/xXI11i 09
Rady Gminy rv RoŹwienicy
Z dnia Ż8 maja 2009 roku'

Zestawienie doci-rodów w dostosoivaniu do klasyfikacji budżetowej.
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Transport i łącznośó
Drogi wewnętrzne
Dotacje plzekazane Z funduszy celo\ł-\ch 1ra

realizację zadań bieżapych dla jednostek sektora
lrrransórv pub1icznych
Pomoc Społecma
Pozostała działa1ność
Dotacje ce1owe otrzy'rr'iarre z budŻefu pańStl'a ]']a
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Dotacje celowe offz1'rr-rane z budżenr państ$'a na

realizację zadań z zakresu administracji rzalowej
Leś1lictl,r'o
Gospodarka leśna
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Załapznik Nr 2
Do UchwĄ Nr 214/XxIIl/09
Rady Gminy w RoŹwienicy
Z dnia 28 maja 2009 roku.

Zestawienie wydatkólv rv dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budŻetorvej'

LD. Dział Rozdz. Par. Nazrva Zrviększ. Zmniejsz.
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Transport i łącmość
Dlogi wewnętlzne
Wydatki inrvestycyjne
jednoStek budżeto\łYch
Ponroc Społeczra
Pozostała działalnośc
Świadczenia społeczne
Rolnictrł'o i łowiectlvo
Pozostała działa1ność
Rózle opłaty i składki
Leśnjctrł'o
Gospodarka 1eśr-ra

Zakup rr-lateriałów i
w1,posaŹenia
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9|..*o*PI Plan odnow1 MJe.jscowości zakłarla w przeciągu 8 najblizszych lat rea]izację
ki]ku zadan ]stoĘ tych zadań jest wzrost zoaczenia wsi jako lokalnego ośrodka ro"*oju
kultury' spolfu i rekreacji z nowoczesnym zap\eczem i bogatą ofertą zagospodarowańa
wolnego czasu- nieszkańców w każdym wieku' a przerle wizyitkim dzie'ci i młodziezy'
podniesienie jakości życia i bęzpiecŻeństwa mieszkańców przez remont dróg i budowę sieci
kanalizacyjne.j' Jednym z celów jest rcalizacja zadań mających na celu rozwój turysiyki i
agrotuystyki jaki Źródła dochodu mieszkariców wsi'
Realizacja Planu odnowy Miejscowości wola Węgielska ma także służyć integracji
społeczności lokalnej i większemu zaanga'żowaniu w sprarły wsi'

Podsumowanie

Wdrożenie i monitorowanie

2.

L Zgodnie zkozpotządzęniem Ministra Rolnictwa i RoŻwoju wsi z dnia 14 iutego 2008 r'
,.w sprawie szczegółowych warrnków itrybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania 'odnowa i rozwój wsi' objętęgo Programem Rozwoju obszarów
Wiejskicb na lata 2007-2013". Plan odnorły Miejscowości powirrien być pizyjęty przez
Radę Sołccką i zatwierdŻony pŻez Radę Gminy.

Proponuje- się, aby co najmniej raz w roku, Rada Sołecka na swoim posiedzeniu
analizowała stan realizacji Planu i weryfikowała jęgo treść' szczególnie w części 

'.Planzadań'' w zaleŻności od stanu realizacji poszczególnych zadań. Proponuje się, aby
osobą odpowiedzialną za bjężące nadzorowanie realizacji był sołtys. Tym samym byłby
on odpowiedzialny talge za plzygotowanie spotkania Rady Sołeckiej w ceiu analizy
stanu realizacji Planu.
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&4 Uchrvała rvchodzi rv życie z dniem podjęcia.
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