
UCHWAŁA Nr I9|III|20I0
RADY GMINY W ROZWIEI\ICY
Z DNIA 21 grudnia 2010 roku.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010-

Działąąc na podstawie ar1.18ust'2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', lit.''i''' pkt 10 i art.51 ust.2

ustawy z dnia B marca 1990r'o samorządzie gminnym (Dz.lJ.z2001r. Nr 142

poz.I59l z poźn.zm') afi .ŻI I,2I2,239,25],264 ust.3,267 lJstawy z dnta 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.LJ. Nr 157 , Poz.I240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1 . Zwięks za się dochody budzetu gminy o kwotę 495.500 zł z tytułu:
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej _ 5.565 zł
- dotacji celowej na wypłatę zasiłkow stałych - 3.058 zł
- ręzerry subwencji ogolnej - 4I3.35B zł
_ dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych _ 5I9 zł
- zwrotu podatku VAT od towarów i usług _ 73.000 zł

2. ZmnLejsza się dochody budzetu gminy o kwotę 10.768 złztytułu:
- dotacji na wypłatę zasiłków alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych -
10.300 zł
- dotacji na składki z ubezpielzenla zdrowotnego - 468 zł

3. Zwiększa się wydatki budzetu gminy o kwotę 495.500 zł z
przeznaczeniem na :

- wypłatę zasiłków stałych * 3.058 zł
- wypłatę dodatkow dla pracownikow socjalnych - 519 z1

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na]

ajwykonanie remontu nawierzchni w ciągu drogi powiatowej RoŹwienica
_ Rudołowice - 32.000 zł
b) wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Rączyna _ Roźwienica

- 18.353,83 zł
c) remont nawierzchni drogi powiatowej Zarzecze - Pełnatycze -
Bystrowice'200'000 zł
- odpis naIzby Rolnicze - 1.80I,I] zł
- bieŻące utrzymanie sieci wodociągowej - 47 '000 zł



- bieŻącądziałalnośó gospodarki mieszkaniowej - 40.000 zł

- działaLność jednostek ochotniczej StraŻy Pożam€1- 4'000 zł

- odsetki od kredytów - 35.000 zł
- bleŻące utrzymanie sieci kanalizacyjnej - 38.768 zł

- energię elektrycznąoświetlenia ulicznego _ 15.000 zł

4. Zmniejsza się wydatki budzetu gminy o kwotę 10.768 złztytułu:
- wypiaty 

'u.lłkó* 
alimęntacyjnych i świadczeń rodzinnych - 10.300 zł

- składek na ubezpi eczenia zdrowotne _ 468 zł

5. Zmtanw dochodach dokonano na podstawie pisma Nr ST 5

l482Żl7IglBKU IO z dnia26'Il.2010r. , decyi1t Wojewody
Podkarpaikiego Nr 156, 167 ipisma z Ministerstwa Finansów Nr ST

3l482214lEKYl2010.

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

&3 Nadzór nad w1,konaniem Uchwały powleTza się Komisji Rewizyjnej'

&4 {Jchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'W



Załącznikl\r I
Do Uchwały Nr I91III120I0
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnia2 1 grudnia 2010 roku.

Zestawienie dochodow w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budzetowej.
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ZwIĘKSZENIA

Rózne rozIiczenia
Częśc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego
DoCI-IoDY BIEZĄCE
Subwencj a ogólna z budŻetu państwa\
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

s amorządu terytorialnego
DOCHODY BIEZĄCE
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Pomoc Społeczna
Zastłkt stałe
DoCHODY BIEZĄCE
Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na

r ealtzac1 ę własnych zadan b iezących gmin
ośrodki Pomocy Społecznej
DOCHODY BIEZĄCE
Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na

r ealtzacj ę własnych zadń bieŻący ch gmin

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
DOCHoDY BIEZĄCE
Podatek od towarów i usług
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ZMNIEJSZENIA

Pomoc Społeczna
S wi adczenia rodzinn e, zaliczka aliment acy jna or az
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ub ezpie czeni a sp ołe azne go
DOCHoDY BIEZĄCE
Dotacja celowa otrzymana zbudŻetu państwa na

r e allzacj ę zadan b le żący ch z zakr e su ad m i n i s tracj i
rządowej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świad czenia rodzinne
DOCHODY BIEZĄCE
Dotacja celowa otrzymana zbudżetu państwa na
r e alizacj ę własnych zadai bieŻący ch gmin
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Załącznikł\r 2
Do lJchwały Nr I9lIIIl2010
Rady Gminy w Roźwienicy
Z dnta2l grudnia}}I0 roku

Ę-[lŻ*ł Rozdz. Par. J{azwa 7'wtększ. 7.mnte.1sz.
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Rolnictwo i łowiectwo
Izby Rolnicze
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Dotacjanazadanta
bteŻące

Wpłynry narzeczlzb
rolniczych
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:
Zakup materiałów i
wyposazenia
Zakup energii
Zakup usług p ozo stałych
Transporl tłącznośc
Drogi pubiiczne powiatowe
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) Dotacjanazadanta
bieŻące

Dotacja celowa na pomoc
ftnansową udziel aną m iędzy

I 
jednostkami samorządu

I terytorialnego na

I 
dofinansowanie własnych

I zadań biezących

I wvołrKl MAJĄTKoWE
I l) Inwestycie i zakupy
lI mwestycYlne
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Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
do fi nansowanie własnych
zadan inwestycyjnych i
zakupów inwestycyj nych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nięruchomościami
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego

1) wydatki jednostek
budzetowych

a) wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wynagrodzenta
bezosobowe

b) wydatki związane z
realizacjąich
statutowych zadan

Za|<up materiałów i
wyposazenia
Zakup energii
B ezpteczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpo Żarow a

ochotnicz ę str aŻe poŻarne
WYDA]'KI BIEZĄCE
Z tego:

1) Swiadc zenra na rzecz
osób fizycznych
a) wydatki osobowe

niezahczane do
wynagrodzeń

Rózne wydatki narZeCZ
osob fizycz.nych

2) wydatki jednostek
budzetowych
a) wynagrodzeniai

składki od nich
naItczanę

Składki na funduszprac
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3 5.000

Wynagrodzenia
bezosobowe

b) Wydat\<i zwtązane
z realizacją ich
statutowy ch zadań

Zakup materiałów i
wyposazenia
obsługa długu publicznego
obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
poŻyczekjednostek
samorządu terytorialnego
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) obsługa długu
jednostki samorządu
terytorialnego

odsetki od samorządowych
papierów warto ściov\Ych
Iub zacl'agniętych przez
jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i
poŻyczek
Pomoc społeczna
Świadcze nia rodzinne,
zahczka al imentac y jna or az
składki na ubezpi eczęnia
emerytalne irentowe z
ub ezpieczeni a sp ołe Czne go
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Świadczenianarzecz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne
Składki na ubezpi ęczęnia
zdrowotne opłacane za
osoby pobieraj ące nięktóre
świadczenia z pomocy
społecznej
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
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a) Wydatki związane
z realizacią ich
statutowych zadan

Składki na ub ezpięczenia
zdrowotne
ZasIłki stał.e

WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Swiadc zenra na rzeaz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne
ośrodki pomocy społecznej
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
budzetowych
a) Wynagrodzenia i

składki od nich
naltczane

Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpi ęczęnia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
budzetowych
a) Wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenra
bezosobowe

b) Wydatkl zwlązane
z reaIlzacją ich
statutowych zadan

Zakup materiałów i
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oświetlenie placów, ulic i
drog
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:

1) Wydatkijednostek
budzetowych
a) Wydatki zwl'ązane

z realtzacją ich
statutowych zadan

Zakup energii
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