
UCHWAŁA Nr 25,l/xv l/2009
RĄDY GNIINY W ROZWIENICY
Z DNIA 11 grudnia 2009 roku.

W sprawie : zmiln w tludżecie gminy na rol< 2009'

Dzia,}ając na podstawie a]1.18ust.2 plrt 4'p1c 9 lit'''d '' lit'"i', pkt l 0-i ań'5 1 ust'2

ur,"rv1,, dni" s nal'ca 1990r'o samorznc1zie gminnyni (Dz'U'z 2001r Nr L_ł]

"' _-- l g1.51.]$4.afi'1E8 ust'2'ań'195 ust'2 i afi'19Epa/.1:'1 / po/l . ll 'J"r.lo.rrL
ist.2 usta"nl z dnia l0 czenvca 1005r' o finansach publiczn-vch (Dz l I Nr'249'

po2.210"1. zm. D7.I) Nr'169. poz.1'120)

Rada Gminy uclrryala co następuje:

&l W budzecie gll-iiny na r:ok 1009 li'prorvac1za się następlła-ce Zrrrian}':

1. Zrł,ięltsza się cLoclrocly_ brrdżetrr gllin-v o lrrvotę 320'78'1 zl z trtllłrl:

- PtosLan.iLt Integracji Spolcczrej - 2'1 t25 zl
- Wvtoló"l'uzupełniąja-c'"-ch do Racl1' Cirrrin1'' 2'037 zł

' polllocY nlatcl'illl-tc'i c]la rLcznjt!rv 95''1]3 zł

- ,tl,'t",tr,rru",-ti,t ptec ltonlisii egzaminac;-jn1'ch lL$'"nq1 7ilL-ilqLoweqo

naLtcz-vcieli - 131 zl
- śrr'ilc]czcli rodzinnych ]]]'_10() zł

zasi'llióri' stałvch ')5 '161 z'ł

clozy'r,r'ianin dzicci r'v szliolach 6 500 zl
- zalil'tp 1-lottltlc1' d1''c1akt-uczn1'cll clo szkóI - _12'00() zł

]' ZrllnjeiszlL się ciochoclr brLcizctl-L grlin1 o kr'votę 500 zł z t1tułu usług

opicliuriczlch i specialistlcznlch'

3. Zu ięLtsza sie rv1'clatki btrclŹetLr gllin.u o kr'votę 390'155'83 Zl Z t- ułr]:

' Po1}loc}'Ini1tefialncj clla ltczniórv - !)5''1]3 Zl

- ll'yboró,'r'rrzrrpełniq.r!}'ch do Rad1'Gminy 2'037 zl
- usłrrg z I'r'ograrl-trr Integr'ac.ii Spo1cczllej - ]4'E]j zł

zas]ł1rów sLał,vch 25 '461 zl
- świaclczeri lodzinn-"_ch - 1]:1''ł00 zł

cloz.vlviania dzieci r'r' szI<ołacli - 6'500 zł

- prac korr-risji cgzantinacy'jn1'ch awansu Zawodo\ł'cgo naucz;''cieli lj2
zl

' zlkLrprr energii rł ginrnaz-ium ]0'000 zł



- budorł-l'szko]y \ł'Woli Węgienkiej _ 59'371'83 zł
- zalrupu pomoc-v clydalrtilcznych do szkół 42.000 z}

.1. Zr-r-rniejsza się rłydatld budżetu gniny o kwotę 69.87l'83 zł z q'tułu
,'ł,.vdatkólv na :

- zakupv inrł'est.y-cy.jne lv gimnazjum _ 10.000 zł
- uslugi opiekuricze i specjalist-vczne _ 500 zł
- pt'zebuclolr'ę dr'ogi Wola Roźrł'ieniclrir B''-stt'owice 29'000 zł
- bieża.cc utrz'v_manie c1róg gminnych _ 2.300 zl
- rv-vkonanie ciokumentacji p.n.' wlhonanie dokumerttacji do rozbudowl'

ujęcia i sieci r'vodociagowej w rr-r' Wo]a RoŹwienicka" - 28'07l.E3 zł

5. Znrian w dochodach dokonano na podstarvie dec"vzji Wojen'ody
Podkarpackiego Nr' 69,77,82.87,8E.89 i pisma z Krajowego Birrla
W'l bor.'"*u lv Pr'zenr"vśLu Nr DPR772-:li09 z dnia 27' l 0.2009 rolru.

6' Szcucgrjlolr'e kwot)i Zl'l-]ian okleśla zalacznilr Nr l i ] do niniejszej
I lchrl elr .

et2 Wr,lionanic l-Ichlr'll)' powicrza się \\rójtorvi Grllillv'

&-l Nadzril nucl rv.,lionlnierr (.ichlvaly pori'iclza sic l{omisji Rewizr jnej.

&{ l ]chrr,lla ,'r'choclzi rv ż1''cie z dnicrl podięcia.

cll łlrrr,,n,



Załącznik Nr 1

do Uehwały Nr 254/XVII1/2009
z dnia 11 grLrdnia 2009 roku

Lp. Dztał
Rozdział

Kwota

320.781

751

75 109

t0l0

301

80195
I010

80101
t0i0

2.037

2.031

2.437

I8r.t92
3 1.325
24.825

Urzęc1y naczelnycl-t olganów władzy
państrł'owej. kontroli oraz oclrrony
plawa olaz saś]oW]lictwa
\Ąibo11 tl.l l:l,] 'llnin. l l,l po',irlórr i

sej rnikórv woje wództr.v. lvybor',v
t'vó jtów . but'tlish'zów iprezydcntów
milrst oraz lclcrcnda grl inne.
poWialowe i rł,iljcwódzkie
Dotacic cclowc olfzymil]]e Z budżettl
państwa tla realizację zadań z zaklesu
administlacii rzadolvci

852

0ślł'ilta i Wychor'r'anie
I'ozostała dzia] alność
Dotacjc ce loi.ve otrz-vmi.rne z b. p. ne
realizac j ę rvlasn1rch zadań bieza.cych
grnin
Szkoły Podstawowe
Dotacjc celorve otrzymane z b.p. r'lri

r'ealizację własnych Zadrń bieżąc)'ch

Pornoc Społeczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzyuane z budżetu
pa1istwa t]a rea1izację własn1'ch zadań
biezących gllin

85295
2023

Dotacjc celowe otrzymane
rea1izację u'łasnych zadań

z b.p. na
bieżących

Zwiększenia

42.00 0
42 000

2 0-10

m1n

6.5 00



85212

2 010

85214

203 0

Swiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerlalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na
redizację zadai z zakesu administracj i
rza.dowej
Zasiłki i pomoc w natulze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotac.je celowe otrzymane z b.p. na
realizacje własnycl-r zadań bieżapych
gmin

124.400

121.100

25.461

25.467

854
E5'ł l 5
2030

Edukacyjna opieka wychowar.vcza
Por-noc matęrialna dla uczniów
Dotacje celowe otlz)'nane Z budzętu
państr.va na realizację własnycl'r zadań
bieżacych grrrin

95 .423
95.42 3

9 5.42i

2. Zmniejszenir 500

lJ 5l
E5]2E

20r0

Pollltlc społeczna
[Jsługi opickLrńczc i specjllist1'czrre
u.ru-i ,,'picl'-.nc r.
D,'l'lrjc .clolłc o l'z;tnlne z b'o' t':
re,r] 'liię z-l,I:li l l:t]''.'' ':'dl i_i' l".lcii
z''dorł c-

500
500

500



Załącznik Nr 2

)

151

ri 54

751 09 2.037

2.031

95.423

95.423

95.423
I I i.503,81
10.000
r0.000

X

132
t32

l0l.37r,83
42.000

Ż'037

59 .37 I ,83

l8l.192
124.400

.11 t0

321(J

4260
60 60

301

8541 5

80110

80r9s

80t01
1240

4i00

Do Uchwały Rady Gminy 254/XXVIII /2009
Z dntall grudnia 2009 roku.

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontloli
oraz ochrony prawa i
sądoWnictwa
Wybory clo rad grnin,
rad powiatów i

sejmików województw,
wybory wójtów,
btilnistrzów i
preZydentów miast olaz
referenda gnimre,
jrowiatolve oraz
reltrenda grninne
Zakrrp rnateriałów i

wyposaŻenia
EciLrkacyj na opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniólv
Stypendia dla uczniów
oświata i Wychowanie
Gimnazja
Zakup energii
Wydatki na zahupy
inwestycyjne
Pozosta}a działal rrość
Zakup usłut
poZosteł)'ch
Szkoły Podstav,owe
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i książek
Wydatki inwestycyjne
jednostek budŹetowych

Polloc Społeczna
Swiadczelia rodzinne,

Zmnięisz'

X
10.000

X
X

10.000

X
X

X
X

852
852 r2

6050



85214

85295
t1l0

3110
4303

1Ż4.400
25.467

2s.461
3 1.325

6.5 00
24.8Ż5

x

X
x
x
X

500

28.071,83
2 8.071 ,8 3

zaliczka alimentacYjna
oraz składld na
ubezpieczenia
emelytalnę i Ientowe Z

ubezpieczenia
społecZnego
Świadczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i Ięntowę
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Zakup usług
pozostĄch
Usługi opiekrrrlcze i

spccjalistyczne usługi
opickuńcze
Zrkup uslug
pozostałych
TIanSpoft iłącŻność
Dlogi publiczne gminne
Zaknp Lrslug
poZostałych
Wydrtki inwesrYcYjne
jcdnostck bLldżelowycIl

Wytwarzanie i

zaopalLyrvanie rv

cl-tct'gię eLel<tryczną gaz

irr'tldę
Dostarczanie wocLY

Wydatki inwestycYjne

.i 
cdr.rostek budzetor'vYch

85228

5

6.

600

4l0 0

rr.l0 0

X

x

X

x

\
X

s00

3 t.300
3 L100

2.300

29.000

2 8.071 ,83400

600l ó

rt0002

ó050

6050

(łl*o,,,,

59.871,83OG F"M


