
UCHWAŁ.Ą Nr 2 60/XXIX]2009/2009
RĄDY GMINY w ROZWIENICY
Z DNIA 18 grudnia 2009 roku.

W sprawie; zmian rv budżccie gminy na rok 2009.

Działając na podstawie art.18ust'2 pkt 4'plrt 9 1it'''d'', tit."i'', pkt 10 i afi.5 i ust.2
ustawy z dnia 8 ]nalca 1990f.o sanrorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 1.12
poz'1591 z póżn'zm.) afi'1ó5,afi'182,at'lE4,ań.188 ust.2'ań.195 ust.2 i alt.l98
ust.2 ustavy z dnia 30 czerwca 2005r' o lrnansach publicznych (Dz.U.Nr 2,ł9,
poz.2l04, zm. Dz.U. Nr 169,po2.1420).

Rada Gminy uchrvala co następujc:

&1 W budżecie glrrir-iy na rok 2009 rłplowadza się nastepujące zmiany;

1' Zrviększa się wydatLi budŻetu gniny o kwotę 466.406 zlz
przeznaczeniem na :

- budowę Szkoły w Woli Węgierskie.1 _ I04.735,52 zł
- rł1,nagrodzelria i pochodne dla pracowników oświaty 170'000 zł
_ rvynaglodzenia i pochodne d1a pracownilrów Urzędu 57 .000 zł
- bieżąoę utlzynante szkół '11.264,48 zł
- rvyłóz nieczystości 16.406 zł
- odset]<j od zaciągniętych kred1'tów 30'000 zł
- wykonanie projektu rrrodernizacji buc1yŃu Urzędu - 17.000 zł

2. Znlniejsza się w1'datki budżetu gminy o kwotę 4.227.000 zl z Ą'tułu
$ł'datków na :

- budowę zintegrowanęgo systenu goSpodalki ściekowej w grninie
RoŹrvienica rł' miejscowościach Roźu'ierrica Mokra, Rudołowicę _
Moka, Tyniorvice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka _ 3'950'000 zł
- zagospodarou'anie zabtłkowego parku w Roźrł'ienicy wraz z
utrvozeniem w nim placu zabaw dla dzleci _ 277 '000 zł

3' Zrnnicjsza się pJanowany deficyt budżetu o kwotę 3.760.591zł,

4. Znrniejsza się plzychocly budżetu pochodzące z ked1łórv zaciąganych w
bankaclr kl ajorv-vch o ](\ł.otę 3.7ó0.59,l Zł.



5. Zmniejsza się roczny limit dla zobowięń z tytułu zaciąganych kedytów
i pożyczek na polcycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.760.594
zł

6. Szczegółowe kwoty zmian określa załapznik Nr l i2 do niniejszej
Uchwały'

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

&3 Nadzór nad wykonanien Uchwały powierza się Komisji Rewizyjne1'

&4 Uchwała wchodzi w Życię z dniem podjęcia.
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Załapznik Nr 2
Do Uchwały Rady
Z dnia J8 grudnia
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