
UCHWAŁA Nr 349D(xxDv2010
RADY GMINY w RoŹwIENIcY
Z DNIA 10 listopada 2010 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Działając na podstawie art.l8ust.2 pkt 4'pkt 9 lit."d'', lit."f'' pkt l0 i art.5l ust'2
ustawy z dnia 8 marca l990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142
poz.|591 z późn.zm.) afi'2ll,212'239 

'257 ,264 ust.3,267 Ustawy z drua 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicmych (Dz.U. Nr I57 ,po2.1240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

\ż.' &1 W budżecie gminy na rok 20l0 wprowadza się następujące zmiany:

l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 245.264 zł ztyttlłu:.
_ dotacji na w1płatę zasiłków stałych _ 6.770 zł
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych -
39.l03 zł
- podatku akcyzowego _70334 zł
- pomocy finansowej w ramach działania ',odnowa i ronłój wsi" _ 45.000
zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne - 365 zł
_ dożywjanie dzieci w szkołach _ l l.000 zł
- pomocy mateńalnej dla uczniów o charakterze socjalnym _ 70.492 zł

_ - dofinansowanie nowości wydawniczych dla biblioteki _ 2-000 z-ł

.- z. Zmrriejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19.703 zN z t}tufu:
- zakupu podręcmików dla uczniów _ 14'657 zł
- świadczeń opiekuńczych - 5 '046'zł

3. Zwiększa się wydatki budzetu gminy o kwotę 682.039,47 zlz
przeznaczeniem na:
- w1płatę zasiłków stałych - 6'770 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych ' 39.103 zł
- w1płatę podatku akcyzowego -70'534 zł
- rvymianę dachu na budyŃu Centrum Kulturalnego w Roźwienicy '
88.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne _ 365 zł
- doŹywianie dzieci w szkołach l1.000 zł
- srypendia so cj aln e _ 123 .898 

'7 
5 zł



- zakup książek do biblioteki gminnej _ 2'000 zł
_ odbudowę dróg popowodziowych _ 103'000 zł

- fundusz świadczeń socjalnych- Ż7 '528,7? zł

- utrzymanie sieci wodociągowej _ 10'000 zł
- utrzymanie budynków mienia komunalnego _ 9'000 zł

- ń'iug.oa""niu u"zosobowe kierowców ochotniczej Stlazy Pożamej _ 3'000

A
_ wvnagrodzenia dla pracowników obsługi sieci kanalizacyjnej - 8'000 zł

- bieząie utrzymanie sieci kanalizacyjnej - 35'000

- *vnuerodrenia dta pracowników Urzędu Gminy l40'000 zI

- wynalrodzenia pracowników GoPS _ 3' l40 zł

- bieżącą działalność GoPS _ 1.700 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 126'478,47 zł z l7Ąllłu

wydatków:
- ńa bieżące utrzymanie dróg gminnych - 46'981,47 zł
- nu prr"budo*idachu na budynku mienia komrrnalnego w RoŹwienicy _

60-000 zł
- na zakupy podręczników dla uczniów - 14'657 zł
- na usługi opiekuń cze _ 5 .046 zł

5.

7.

8.

9.

Zmian w dochodach dokonano na podstawie pisma z Krajowego biura

Wyborczego Nr DPR.790.2.10 i decyzji Wojewodv Po-dkarplkl"^C:N'

13'6,140,|-4|,I44,I4ó, umowy o przyznanie pomocy Nr 00066_6930_

iińq:oortlto i umowy Nr BNi789l/10w o dofinansowanie dla

Biblioteki Publicmej.

Zwiększa się planowany defic}t budżetu o kwotę 330'000 zł'

Zwiększa się przychody budżetu pochoclzące z kedytów zacięanychw

bankach krajowych o kwotę 330.000 zl'

Zwiększa się rocmy limit dla zobowią ań z tyĄllłl zacięartych kr_edlów i

p"Jy"""t 
"u 

p"ł'ycie planowanego defiqtu budŹetu o kwotę 330'000 zl'

Szczegółowe kwoĘ zmian określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej

Uchwały.

6.

&2 Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy'



&3

&4

Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci

d fr atolułeć'



Załącznik Nr l
Do UchwĄ Nr 349lXxxIX]2010
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia l0listopada 2010 roku.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacj i bud'żetowej .

Lp. Dział
Rozdzial
Paragraf

Nazwa Kwoła

1.

2.

'7 51

7 5109

2010

852
85216

2030

85Żl3

2010

ZwIĘKSZENIA

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ocfuony prawa oraz
sądownictwa
Wybory do rad gmin. rad powiatów i

sejmików wojewódaw, wybory wójtów ,

burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne , powiatowę i wojewódzkie
DocHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otlzymane zb-p. na realizację
zadań z zakesu administracji rządowej

Pomoc Społeczna
Zasiłki stałe
DocHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otfzymane zb.p. na realizac1ę
własnych zadan bieżących gmin
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecmej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
DoCHoDY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację
zadań z zakrcsu adminisLracji rządowej

245.Ż64

3 9.1 03

39.103

39.103
39.103

18.13 5

6.7',70

6.',l70
6.770

365

365
365



1 1.000
11.000
1 1.000

70.534
70.534

70.534

45.000
45.000
45.000
45.000

19.703

s.046
5.04ó

5.046
5.046

14.657
t4.657
r4.657
14.657

Pozostała działalność
DocHoDY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizacje
własnych zadń bieżących gmin
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
DocHoDY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otzymane z b.p. na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
DOCHODY MAJATKOWE
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin) , powiatów (związków
powiatów) samorządów województw
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
DoCHoDYBIEZĄCE
Dotacje celowe otlzymane zb.p. na rea\izację
własnych zadń bieżących gmin
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
DoCHoDY BIEŻĄCE
Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin(związków gmin), powiatów
(zwiąków powiatów), samorządów
województw pozyskane z innych zródeł

ZMNIEJSZENIA

Pomoc Społecma
Usfugi opiekuńcze i specjalistyczne usfugi

opiekuńcze
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotacje celowe otrzymane z b.p. narealizację
zadań z zaklesl administracji rządowej

Edukacyjna opieka wYchowawcza
Pomoc materialna dla ucmiów
DoCHoDY BIEZĄCE
Dotac je celowe otr zymane zb-p. na realizację

zadań bieżacych gmi

85295

2030

010
01095

2010

700
70005

6297

854
85415

2030

921
92116

2'100

0fr,,,^u,



ZałącznikNr 2
Do UchwĄ Nr 349D(XXDV20 1 0
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia l0listopada 2010 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej '

Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa Zwtększ' Zmniejsz.

l.

2.

751

852

75109

85216

85213

3030

3110

Urzędy naczelnych
organów władzy
pństwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminrte,
powiatowe i wojewódzkie
WYDATKI BIEZĄCE
Z tęgo:

1) świadczenia na rzecz
osób flzycznych

Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
Pomoc Społecma
Zasiłki stałe
WYDATKI BIEŹĄCE
Z tegol
1) świadczenia na rzecz

osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacale za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocY

39.103

39.103

39.103

39.103

39.103

22.975
6.770
6.770

6.770

6.770
365

x

X

X

X

X

5.046
x
x

x

X
X



4130

85219

4010

I 4300
8s228 I

14300
85Ż95 l

społecznęj, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji
społecznej
W\aDATKI BIEŻĄCE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) vrydatki związarre

z realizacjąich
Zadń statutowych

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
ośrodki Pomocy Społecmej
WYDATKIBIEZĄCE
Z tego:

I ) wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
nal.iczanę

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

b) wydatki ałiąane
z realizacjąich
statutowych Zadań

Zakup usług pozostĄch
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
WYDATKIBIEZĄCE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane

z realrizaĄąich
zadan stalutowych

Zakup usług pozostĄch
Pozostała działalność
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Świadczenia na rzecz

365

365

365

365

4.840
4.840

4.840

3.140

3.140

1.700

1.700
x

X

X

x

X
11.000
11.000

1 1.000

X

X

x

X

X
x

X

X

X

x

X
5.046

5.046

5.046

5.046

X
x

x

5.046



x
x

x
X

x

X

X

X

X
X
x
X

x

x

11.000
3.04',1 ,80

3.047,80
3.047,80

3.047,80

3.000

3.000

47,80

41 ,80
70.534
'10.534

70.534

10.534

70.s34

7 0.534
10.143,40

10.143,40
10.143,40

10.143,4
10.143,40

osób fiZycznych
Świadczenia społeczne
Bezpieczeństwo Publicme i
ocbrona Przeciwpożarowa
ochotnicze straże pożarne

WYDATKI BIEŻĄCE
Z tego:
1)wydatki iednostek
bud'żetowych
a) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
Wynagrodzenia
bezosobowe pracowników

b) wydatki związane
Z rea\izzdJąich
statutowych Zadń

Zakładowy Fundusz
Świadczeń socjalnych
Ro]nictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
W\'DATKI BIEŻĄCE
Z tego'.

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane

z teal\zaĄąich
statuto\łTch zadań

Róźne opłaty i składki
WYwarzanie i
zaopatrywanie w energię

elektryczną gaz i wodę
Dostarczanie wodY
WYDATKiBIEŻĄCE
Z tęgo''

1) wydatki jednostek

budżetowych
a) wydatki zwią.zane

z real'izacjąich
statutorłYch zadń

Zakup energii
Zakup usług pozostĄch
odpis na zakładowy
fundusz świadczeń

31 10

4t'7 0

4440

4430

4260
4300
4440

't5412

01095

40002



46.77 5,47
46.',l75,4'1
46.77 5,47

46.77 5,47

46.77 5,47

4ó.000
77 5,47

X

x

X

X

60.000
60.000

x

x
x

60.000

ó0.000

x

103.000
x
x

x

x

x
X

103.000

103.000

103.000

103.000

97.000
97.000

9.000

9.000

9.000

88.000

x

45.000

socjalnych
Transpoń i łącaT ośó

Drogi gminne
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego.

1) wydatki j ednostek
budżetowych

a) Wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadń

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Usuwanie skutków klęsk
z1rviołowych
WYDATKI MAIĄTKoWE
Z tego:

1) inwestycje i zakupy
inwestycYjne

Wydatki jednostek
buÓżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKIBIEŻĄCE
Z tegoi

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wyda&i związane

z rea|izacjąich
statutowych Zadań

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii

WYDATKI
INWESTYCYJNE
Z tego:

1) inwestYcje i zakuPY
inwestycyjne

wydalki jednostek
budżetowych
Wydatki jednostek



t4.657

14.657

r4.65',7

14.65',7

X
14.657

x

x
X
X

x

X

43.000

1.66.026,78
166.026,78
t66.026,78

166.026,78

140.000

140.000

26.026,78

26.026,78

1.23.898,75

1.23.898,15

123.898,',75

t23.898,75

1Ż3.898,75
x

Wydatki jednostek
budżeto''r'ych
Administracja Publiczna
Urzędy Gmin
W\'DATKI B]EZĄCE
Z tegoi

l) wyda&i jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

b) wydatki związane
z realrizac1ąich
statutowYch zadan

odpis na zakładowy
firndusz świadczeń
socjalnych
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
WYDATKI BIEZACE
Z teąo:

1) wydatki jednostek

budżetowych
a) wydatki związane

z rcalizać1ąich
statutowYch

odpis na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

Edukacyjna OPieka
Wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów
WYDATK]BIEZĄCE
Z tegol'.

l) Swiadczenia na rzecz
osób fizycmych

SĘpendia dla uczniów

6058

4010

4440

4440

3240
3260

'75023

85154

8 5415



44.239,04

44.191,24

44.19L,24

44.191,24

8.000

8.000

36.191,24

35.000
l.l9|,Ż4

47 ,80
47,80

47,80

47 ,80

47 ,80

2.047,80

?.047 ,80
2.047 ,80

2.047,80

ucznlow

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
W\aDATKI BIEŻACE

1) Wydatki jednostek

budżetowych
a) Wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wlnagrodzenia osobowe
pracowników

b) Wydatki związarre
z rea|izaĄąich
statutowych zadń

Zakup energii
odpis na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Oczyszczanie miast i wsi
w'tDATKiBIEŻĄCE
Z tego:

l) Wydatki jednostek
budżetołrych
a) Wydatki związane

z rea|\zacjąich
statutowych zadań

odpis na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tego

l) Dotacja na zadania
bieżące

4010

4260
4440

4440

90001

90003

9Ż116



2480 Dotacja podmiotowa z
budż:etu dla samorządowej
instj'tucji kulturY

2.M7,80 x

oGÓLEM 682.039,47 1Ż6.47847

s\-
F ft fr Qlreł'ru'c(,
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