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UCHWAŁA Nr 3ólD(xxx /2010
RADY GMINY w RoŹwIEMcY
Z DNIA l0listoPada 2010 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Działając na podstawie art.l8ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d", lit.''i''' pkt 10 i art'5l ust.2

ustawy z dnia 8 marca 1990r'o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142

poz.|59| z późn'zm') art.z|l,2|2,239,257 '264 
ast-3,267 Ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicmych (Dz U. Nr I57 , poz 1240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W budŻecie gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżefu gminy o kwotę 40'120 zl zt>Ą:ołUl

- dotacji na Poakcesyjny Program Wsparcia obszarów Wiejskich _ 28'020

zł
- dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej awansu

zawodowego nauc zycie|t _ 100 zł
- dotacji na w)płatę uczniom zasiłków powodziowych na cele edukacyjne
_ 12'000 zł

2.

3.

Zmniejsza się dochody budzetu gminy o kwotę 2.856'266'18 zl z tyułu:
- dotacji na budowę zintegrowanego systemu gospodalki ściekowej w
gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica - Mokra' Rudołowice
_ Mokra, Tyńiowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka'
2.806.690 'l8 

zł
_ dotacj i na odbudowę dróg popowodziouych _ 49 .57 6 zł

Zwiększa się wydatki budżefu gminy o kwotę 8|5,|Ż0 zł z
przeznaczeniem na '.

- ogrodzenie mienia komunalnego w tliejscowości Rudołowice _ 22.000

zł
- realizację Poakcesyjnego programu Wsparcia obszarów Wiejskich -

28'020 ń
- wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego dla

nauczycieli - l00 zł
- zasiłki na cęle edukacyjne - 12.000 zł
- wykonanie robót dodatkowych przy zagospodarowaniu zab1tkowego

parku wraz z place m zabaw _ 60 '000 Zł



- budowę oświetlenia ulicmego w miejscowości Chorzów _21.000 zł
- odprawę rentowądla pracownika Urzędu Gminy _ 24.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego _ 20.000 zł
- dodatki wyrównawcze dla nauczycieli w zwiąku z awansem

zawodowym _ 78.000 zł
- wykonanie projektu rozbudowy budynku mienia komunalnego w
miejscowości Roźwienica _ 30.000 zł
- odbudowę dróg popowodziowych _ 90.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nalczycieli _ 430.000 zł

4. Zmniejsza się wydatki budŻetu gminy o kwotę 5.703.093'35 zl
z tytułu:
- budowy zintegrowanęgo systemu gospodarki ściekowej w gminie

. Roźwienica w miejscowościach Roźwienica _ Moklą Rudołowice _

\- Mokra, Tyriowice' Więckowice, Chorzów oraz Węgierka _ 5.653.517'35

zł
- odbudowy dróg popowodziowych - 49.576 zł

5. Zwiększa się rozchody budzetu gminy o kwotę 950.773 zł

6. Zmniejsza się defic}'t budżetu o kwotę2.07l.827,l7 zl.

7. Zmniejsza się przychody budżetu z t1łułu pożyczek i ked}'tów o kwotę
l.12l.054'17 zł

8 . Zmniej sza się rocmy limit dla zob owtryan z qtuŁl zaciągarrych kedytów
i pożyczek na poĘcie planowanego defrcytu budżetu o kwotę

1'lŻ|.054'17 zl.

\.-.' 
9. Zmian w dochodach dokonano na podstawie decyzji Wojewody

Podkarpackiego Nr l24, l33 i anęksu do umowy nr LIDA-RPPK.04.0I.00-
r8-033/08-01.

10.Wprowadza się zmianę do Uchwały Nr 286D{XXII/2010 z dnia l 1 marca

2010 w dziale ó00 , rozdziale 60078, paragraf 6260 zastępuje się

paragrafem ó330, oIaZ w Uchwale 308X)oGrI/20l0 z dnia 30 czerwca

2010 w dziale ó00 , rozdziale 60018, paragraf 6260 zastępuje się

paragrafem 6330.
&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&3 Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej.

&4 Uchwała wch odz| w życie z dniem podjęcia.
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Załącmik Nr l
Do Uchwały Nr /2010
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia 10 listopada 2010 roku.

\- Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfrkacji budżetowej.

Lp. Dzial
Rozdział
Paragraf

Nazwa Kwota

2

3

4

I 801
80195

2030

852
85295

20Ż3

854
85415

2030

600

ZwIĘKsZENIA
oświata i Wychowanie
Pozostała działalność
DoCHoDYBIEZĄCE
Dotacje celowe otrzymarre z budżetu państwa
na realizację własnych zadń bieżących gmin
Pomoc Społeczna
Pozostała działalność
DoCHoDY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane Z bud]Źetu państwa
na realizację własnych zadan bieżących gmin
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Pomoc matęrialna dla uczniów
DoCHoDYBIEŻĄCE
Dotacja celowa otz}.rnana z budżetu pństwa
na realizację własnych zadń bieżących gmin

ZMNIEJSZENIA

Transport i łączność

40.120

100
i00
100
100

28.020
28.020
28.020
28.020

12.000
12.000
12.000
12.000

2.856.266,18

49.57 6



Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
DoCHoDYBIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gnin
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
DocHoDY MAJĄTI(oWE
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków' o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków

60078

6330

900
90001

6Ż07

49.576
49.576
49.576

2.806.690,18
2.806.690,18
2.806.690,18
2.806.690,18

fl. fr,'u'u;"



ZałączrukNr Ż
Do UchwĄ Nr /2010
Rady Gminy w RoŹwienicy
Z dnia l0listopada 2010 roku.

Zestawienie rłydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

Lp. DziLał P.ozdz. Par. Nazwa Zwiększ' Zmrielsz.

l.

2.

600

700

60078

70005

ó050

6050

Transpoń i łączność
Usuwanie skutków klęsk
nnviołowych
WYDATKI
MAIĄTKowE

1) inwesĘcje i zakupy
inwestycyjne

Wydatki inwestycyj ne
jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKI
MAJĄTKowE

1) inwesłcje i zakupy
inwestycyjne

Wydatki inwestycyj ne
j ednostek budżetowych
- ogrodzenie mienia
komunalnego w m .

Rudołowice
- pĄekt rozbudowy mienia
komunalnego w m.
Roźwienica

90.000
90.000

90.000

90.000

90.000

112.000
I12.000

112.000

1i2.000

52.000

22.000

30.000

49.576
49.576

49.576

49.576

49.576

X
X

x

x

x

X

x



3

4

5

'710

750

801

't 1004

7 5023

80101

6059

4300

4010

4010

41 10

41Ż0

Wydatki inwestycyj ne
jednostek budżetowych
- zago spodarowanie
zab;tkowego parku w
Roźwienicy wraz z
utworzeniem w nim placu
zabaw dla dzteci
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
WYDATK]BIEZĄCE
Z tego:

l) wydatkijednostek
budżetowych

a) wydatki związane z
realizacją ich
stafutowych zadań

Zakup usług pozostĄch
Administracja Publiczna
Urzędy gmin
WYDATKIBIEŻĄCE
Z tego:.

l) wydatki jednostek
budżetowych

a) wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
oświata i Wychowanie
SzkoĘ Podstawowe
W\DATKIBIEŻĄCE
Z tego:.

l) wydatki j ednostek
budzetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy

ó0.000

20.000
20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
24.000
24.000
24.000

24.000

24.000

24.000

508.100
508.000
508.000

508.000

s08.000

430.000

67 .500

10.500

x

x
X

X

x

x

x
X
X
x

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X



x
x

X

X

X

X

5.653.5t7 ,35

5.653.517,35

5.6s3 .517 ,35

X
X
X
X

x

5.653 .517 ,35

2.80ó'ó90' 18

2'846.8Ż7 'l7

x

100
Ż8.020
Ż8'020
28.020

28.020

28.020

28.020
12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

21.000

X

X

x

X

X

21.000

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tegol

l) wydatki zitązane z
realizacją ich
statutovrych zadń

Zakup usług pozostĄch
Pomoc Społeczna
Pozos1ała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
Z tego.

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane

z rea|izaąąich
statutowych
zadań

Zakup usług pozostĄch
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów
W'IaDATKI BIEŻĄCE
Z lego'..

l) Swiadczenia na rzecz
osób fizycznych

lnne formy pomocY dla
uczniów
Gospodarka komunalna i
ocbrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
WYDATKI
MAjĄTKowE
Z tegoi

l) inwestycje i zakuPY
inwestycyj ne

Wydatki inwestycYjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwesĘcyjne
jednostek budżetowych
oświetlenie ulic, placów i

4300

4303

3260

6057

6059

80r95

85295

85415

90001

90015



6050

WYDATK]
MAIĄTKowE
zte$o:.

l) inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne
jednostek burl,rtowych

21.000

21.000

21.000

oGÓŁEM 815.120 5.703.093.35
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