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UCHWAŁA NR 25/V/2011
RADY GMINY ROŹWIENICA

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uchwała Budżetowa Gminy na rok 2011 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 10 i art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), art. 211 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy Roźwienica uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 18.984.632,66 zł., z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 15.196.636,93 zł., 

- dochody majątkowe w kwocie 3.787.995,73 zł., 

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 23.556.947,33 zł z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 14.521.765 zł., 

- wydatki majątkowe w kwocie 9.035.182,33 zł., 

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.572.314,67 zł, 

4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą: 

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 4.572.314,67 zł., 

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 5.608.024,60 zł., z tego: 

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 5.608.024,60 zł 

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.035.709,93 zł., z tego: 

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.035.709,93 zł., 

§ 2. 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z tego: 

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł., 

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.035.709,93 zł., 

2. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu w kwocie zł dla: 

- zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu w kwocie 800.000 zł., 

- zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu 
w kwocie 4.572.314,67 zł., 

- zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.035.709,93 zł., 

§ 3. 

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2011 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 
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1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody 
z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne 
cele. 

2. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska dotyczących opłat za 
korzystanie ze środowiska dochody z opłat wykorzystywane będą na realizację zadań związanych 
z ochroną. 

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczegółowymi zasadami wykonania 
budżetu gminy wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. 

§ 4. 

W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się 
na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są 
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy (rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na 
pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 kwietnia 2002 r., o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2). Zgodnie z art. 
2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 

§ 5. 

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 42.000 zł., z tego: 

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 42.000 zł., 

§ 6. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 27.000 zł., 

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 32.700 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 

§ 7. 

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi 
ustawami: 

- DOCHODY: 

 
Dział 

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota zł 

42.524 
750 Administracja publiczna 42.224 
75011   Urzędy wojewódzkie 42.224 
    DOCHODY BIEŻĄCE   
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. 
42.224 

    Kwalifikacja wojskowa 300 
75045   DOCHODY BIEŻĄCE 300 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
300 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.304 
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.304 
    DOCHODY BIEŻĄCE 1.304 
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  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. 

1.304 

852   Pomoc Społeczna 2.460.100 
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 
2.455.100 

    DOCHODY BIEŻĄCE 2.455.100 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
2.455.100 

85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

5.000 

  2010 DOCHODY BIEŻĄCE 5.000 
    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
5.000 

    Ogółem dochody: 2.503.928 

- WYDATKI 

 
Dział 

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie Kwota zł 

750   Administracja publiczna 42.524 
75011   Urzędy wojewódzkie 42.224 
    WYDATKI BIEŻĄCE 42.224 
    z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 42.224 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.224 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.800 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.547 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 877 
75045   Kwalifikacja wojskowa 300 
    WYDATKI BIEŻĄCE 300 
    z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 300 
    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.304 
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.304 
    WYDATKI BIEŻĄCE 1.304 
    z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 1.304 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.304 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 25 
852   Pomoc społeczna 2.460.100 
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2.455.100 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.455.100 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 109.104 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.236 
  4010 Wynagrodzenia osobowe 42.080 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.836 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.220 
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  4120 Składki na fundusz pracy 1.100 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.868 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.174 
  4300 Zakup usług pozostałych 7.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.394 
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 
  4430 Różne opłaty i składki 300 
    2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.345.996 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600 
  3110 Świadczenia społeczne 2.345.396 
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej 
5.000 

    WYDATKI BIEŻACE 5.000 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 5.000 
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000 
    Ogółem wydatki 2.503.928 

§ 8. 

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu Gminy wynikającymi z ustawy: 

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

- DOCHODY 

 
Dział 

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota 
zł 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

42.600 

75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

42.600 

    DOCHODY BIEŻĄCE 42.600 
  480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 42.600 
    Ogółem dochody: 42.600 

- WYDATKI 

 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie Kwota zł 

851   Ochrona zdrowia 42.600 
85153   Zwalczanie narkomanii 2.600 
    WYDATKI BIEŻĄCE 2.600 
    z tego:   
    1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600 
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 40.000 
    z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 40.000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.410 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.500 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 3.000 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.650 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 260 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.590 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.489,98 
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400 
  4410 Podróże służbowe krajowe 700 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,02 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 
    Ogółem wydatki: 42.600 

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 

- FUNDUSZ SOŁECKI 217.427,44 zł., z tego: 

 
- Sołectwo Cząstkowice 17.511,46 zł 
- Sołectwo Węgierka 25.942,90 zł 
- Sołectwo Więckowice 10.921,96 zł 
- Sołectwo Chorzów 12.608,25 zł 
- Sołectwo Wola Roźwienicka 19.820,38 zł 
- Sołectwo Rudołowice 25.942,90 zł 
- Sołectwo Tyniowice 18.004,37 zł 
- Sołectwo Roźwienica 23.348,61 zł 
- Sołectwo Bystrowice 19.431,23 zł 
- Sołectwo Mokra 11.362,99 zł 
- Sołectwo Czudowice 11.388,93 zł 
- Sołectwo Wola Węgierska 21.143,46 zł 

- WYDATKI 

 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie Kwota zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa 217.427,44 
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217.427,44 
    WYDATKI BIEŻĄCE 217.427,44 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 217.427,44 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 217.427,44 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204.819,19 
    SOŁECTWO CZĄSTKOWICE 17.511,46   
    SOŁECTWO WĘGIERKA 25.942,90   
    SOŁECTWO WIĘCKOWICE 10.921,96   
    SOŁECTWO WOLA ROŹWIENICKA 19.820,38   
    SOŁECTWO RUDOŁOWICE 25.942,90   
    SOŁECTWO TYNIOWICE 18.004,37   
    SOŁECTWO BYSTROWICE 19.431,23   
    SOŁECTWO CZUDOWICE 11.388,93   
    SOŁECTWO WOLA WĘGIERSKA 21.143,46   
    SOŁECTWO MOKRA 11.362,99   
    SOŁECTWO ROŹWIENICA 23.348,61   
    1) wydatki jednostek budżetowych 12.608,25 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.608,25 
  4300 Zakup usług pozostałych 12.608,25 
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    SOŁECTWO CHORZÓW 12.608,25   
    Ogółem wydatki: 217.427,44 

3. z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska; 

- DOCHODY 

 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 
15.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 15.000 
  690 Wpływy z różnych opłat 15.000 

- WYDATKI 

 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 
15.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 15.000 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 15.000 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 

§ 9. 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł; 

3. dokonywania zmian w budżecie , w zakresie określonym w art. 258; 

4. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 
jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego; 

5. przekazywanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 
rok budżetowy; 

§ 10. 

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej; 

 
Dział 

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota zł 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 220.000 
40002   Dostarczanie wody 220.000 
    DOCHODY BIEŻĄCE 220.000 
    - opłaty za pobór wody   
  830 Wpływy z usług 220.000 
700   Gospodarka mieszkaniowa 500.458 
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70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500.458 
    DOCHODY BIEŻĄCE 38.200 
  470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.200 
    - czynsz dzierżawny działek gminnych zł   
  750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

35.000 

    DOCHODY MAJĄTKOWE 462.258 
    - wpływy ze sprzedaży działki gminnej zł   
  770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
45.000 

  6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów , województw 
pozyskane z innych źródeł 

417.258 

750   Administracja publiczna 46.524 
75011   Urzędy wojewódzkie 42.224 
    DOCHODY BIEŻĄCE 42.224 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. 
42.224 

75023   Urzędy Gmin 4.000 
    DOCHODY BIEŻĄCE 4.000 
  750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

4.000 

75045   Kwalifikacja wojskowa 300 
    DOCHODY BIEŻĄCE 300 

  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
300 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.304 
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.304 
    DOCHODY BIEŻĄCE 1.304 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. 
1.304 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

2.442.132 

75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

417.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 417.000 
  310 Podatek od nieruchomości 350.000 
  320 Podatek rolny 37.000 
  330 Podatek leśny 20.000 
  340 Podatek od środków transportowych 10.000 
75616 

  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

800.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 800.000 
  310 Podatek od nieruchomości 220.000 
  320 Podatek rolny 465.000 
  330 Podatek leśny 2.000 
  340 Podatek od środków transportowych 60.000 
  360 Podatek od spadków i darowizn 3.000 
  500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000 
  910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 
75618 

  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 

134.600 

    DOCHODY BIEŻĄCE 134.600 
  410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 
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  460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70.000 
  480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 42.600 
  690 Wpływy z różnych opłat 2.000 
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.090.532 
    DOCHODY BIEŻĄCE 1.090.532 
  10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.090.532 
758   Różne rozliczenia 8.346.227 
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.631.928 
    DOCHODY BIEŻĄCE 4.631.928 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.631.928 
75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 169.639 
    DOCHODY BIEŻĄCE 169.639 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 169.639 
75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.544.660 
    DOCHODY BIEŻĄCE 3.544.660 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.544.660 
801   Oświata i Wychowanie 6.000 
80101   Szkoły Podstawowe 2.000 
    DOCHODY BIEŻĄCE 2.000 
  750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

2.000 

80110   Gimnazja 4.000 
    DOCHODY BIEŻĄCE 4.000 
  750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

4.000 

852   Pomoc Społeczna 2.655.200 
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2.463.700 

    DOCHODY BIEŻĄCE 2.463.700 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
2.455.100 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

8.600 

85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

12.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 12.000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 
5.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.000 
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35.800 
    DOCHODY BIEŻĄCE 35.800 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35.800 
85219   Ośrodki Pomocy Społecznej 70.300 
    DOCHODY BIEŻĄCE 70.300 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 70.300 
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.500 
    DOCHODY BIEŻĄCE 1.500 
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
1.500 

85216   Zasiłki stałe 71.900 
    DOCHODY BIEŻĄCE 71.900 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 71.900 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.766.787,66 
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.641.787,66 
    DOCHODY BIEŻĄCE 1.316.049,93 
  830 Wpływy z usług 180.000 
  970 Wpływy z różnych dochodów 1.136.049,93 
    DOCHODY MAJĄTKOWE 3.325.737,73 
    Z tego:   
    Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  
3.325.737,73 

  6207 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 europejskich 

3.325.737,73 

    W tym:   
    - Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica 

w miejscowościach Roźwienica – Mokra , Rudołowice – Mokra, Tyniowice, Więckowice , 
Chorzów oraz Węgierka - 1.795.861,33 

  

    - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska i Mokra 
– 1.529.876,40 

  

90003   Oczyszczanie miast i wsi 110.000 
    DOCHODY BIEŻĄCE 110.000 
  830 Wpływy z usług 110.000 
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 
15.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 15.000 
  690 Wpływy z różnych opłat 15.000 
    Ogółem dochody budżetu: 18.984.632,66 

§ 11. 

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej: 

 
Dział 

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota zł 

0010   Rolnictwo i łowiectwo 10.040 
1030   Izby rolnicze 10.040 
    WYDATKI BIEŻĄCE 10.040 
    z tego:   
    1) dotacja na zadania bieżące 10.040 
  2850 Wpłaty na rzecz Izby rolniczej 10.040 
0020   Leśnictwo 10.000 
2001   Gospodarka leśna 10.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 10.000 
    z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 10.000 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000 
0400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 535.820 
40002   Dostarczanie wody 535.820 
    WYDATKI BIEŻĄCE 335.820 
    z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 335.820 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.700 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.500 
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  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.600 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.600 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 248.120 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.000 
  4260 Zakup energii 93.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 80.000 
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 
  4430 Różne opłaty i składki 5.500 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.120 
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500 
    WYDATKI MAJĄTKOWE 200.000 
    Z tego:   
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 
    - rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej – 50.000,-   
    - budowa przepompowni wody na Woli Węgierskiej- 50.000,-   
    - budowa ujęcia wody na Woli Węgierskiej – 100.000,-   
600   Transport i łączność 200.000 
60016   Drogi publiczne gminne 200.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 200.000 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 200.000 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.600 
  4270 Zakup usług remontowych 100.000 
    (remonty dróg gminnych )   
  4300 Zakup usług pozostałych 40.000 
  4480 Podatek od nieruchomości 400 
700   Gospodarka mieszkaniowa 2.778.933,72 
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.778.933,72 
    WYDATKI BIEŻĄCE 445.400 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 445.400 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.600 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 
  4120 Składki na fundusz pracy 600 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 442.800 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 255.000 
  4260 Zakup energii 55.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 110.000 
  4430 Różne opłaty i składki 3.000 
  4480 Podatek od nieruchomości 19.800 
    WYDATKI MAJĄTKOWE 2.333.533,72 
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.333.533,72 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.333.533,72 
    - Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) 

w miejscowościach: Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, 
Czudowice, Więckowice, Cząstkowice – 1.058.533,72 

  

    - projekt techniczny na rozbudowę Gminnego Centrum Kultury w Roźwienicy – 75.000,-   
    - budowa kompleksu boisk piłkarskich w ramach programu Orlik 2012 – 1.200.000,-   
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710   Działalność usługowa 25.000 
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 25.000 
    z tego:   
    1) wydatki jednostki budżetowej 25.000 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 25.000 
720   Informatyka 45.920 
72095   Pozostała działalność 45.920 
    WYDATKI MAJĄTKOWE 45.920 
    Z tego:   
    1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.920 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.920 
750   Administracja Publiczna 1.862.704 
75011   Urzędy Wojewódzkie 42.224 
    WYDATKI BIEŻĄCE 42.224 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostki budżetowej 42.224 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.224 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.800 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.547 
  4120 Składki na fundusz pracy 877 
75022   Rady Gmin 71.200 
    WYDATKI BIEŻĄCE 71.200 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostki budżetowej 6.200 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 6.200 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65.000 
75023   Urzędy Gmin 1.713.980 
    WYDATKI BIEŻĄCE 1.683.980 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 1.683.980 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.291.600 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.004.400 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150.000 
  4120 Składki na fundusz pracy 30.200 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 392.380 
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116.000 
  4260 Zakup energii 60.000 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 80.000 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 30.000 
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  4430 Różne opłaty i składki 13.000 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.380 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.000 
    WYDATKI MAJĄTKOWE 30.000 
    Z tego:   
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 
75095   Pozostała działalność 35.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 35.000 
    Z tego:   
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.000 
75045   Kwalifikacja wojskowa 300 
    WYDATKI BIEŻĄCE 300 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 300 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.304 
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.304 
    WYDATKI BIEŻĄCE 1.304 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostki budżetowej 1.304 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.304 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 
  4120 Składki na fundusz pracy 25 
754   Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 175.360 
75412   Ochotnicze Straże Pożarne 170.360 
    WYDATKI BIEŻĄCE 170.360 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 145.360 
    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.300 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600 
  4120 Składki na fundusz pracy 800 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 35.000 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.060 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.000 
  4260 Zakup energii 12.000 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 13.000 
  4430 Różne opłaty i składki 12.000 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.060 
    2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25.000 
  75414 Obrona cywilna 5.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 5.000 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 5.000 
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    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
756   Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
42.600 

75647   Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 42.600 
    WYDATKI BIEŻACE 42.600 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 42.600 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.600 
  4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 15.600 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 14.000 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 11.000 
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 
757   Obsługa długu publicznego 176.000 
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 176.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 176.000 
    z tego:   
    1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 176.000 
  8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje i opłaty bankowe) 9.000 
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 
167.000 

758   Różne rozliczenia 59.700 
75818   Rezerwy ogólne i celowe 59.700 
    WYDATKI BIEŻĄCE 59.700 
    z tego:   
    1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.700 
    - ogólna 27.000 zł   
    - celowa 32.700 zł   
  4810 Rezerwa 59.700 
801   Oświata i wychowanie 7.440.181,66 
80101   Szkoły podstawowe 4.319.053,66 
    WYDATKI BIEŻĄCE 4.095.295 
    z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 3.841.895 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.413.500 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.620.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 244.500 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 446.000 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 103.000 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 428.395 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000 
  4260 Zakup energii 160.000 
  4270 Zakup usług remontowych 17.000 
    - remonty budynków szkolnych i sprzętu   
  4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 40.000 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 5.000 
  4430 Różne opłaty i składki 6.000 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91.895 
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.000 
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 253.400 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 253.400 
    WYDATKI MAJĄTKOWE 223.758,66 
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 223.758,66 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223.758,66 
    - budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej 

– 83.758,66 
  

    - projekt techniczny na budowę Szkoły Podstawowej w Rudołowicach wraz z salą 
gimnastyczną – 140.000,- 

  

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 829.732 
    WYDATKI BIEŻĄCE 829.732 
    z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 785.132 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754.200 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 379.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 298.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66.500 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10.700 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.932 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200 
  4410 Podróże służbowe krajowe 200 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.532 
    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.600 
    a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44.600 
  3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44.600 
80110   Gimnazja 1.947.952 
    WYDATKI BIEŻĄCE 1.857.952 
    z tego:   
    1) wydatki jednostki budżetowej 1.739.152 
    a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1.398.700 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.103.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.800 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165.300 
  4120 Składki na fundusz pracy 34.600 
    b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 340.452 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.000 
  4260 Zakup energii 120.000 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 11.000 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 4.000 
  4430 Różne opłaty i składki 27.000 
  4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150.452 
    2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.800 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 118.800 
    WYDATKI MAJĄTKOWE 90.000 
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    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000 
    - projekt techniczny na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Węgierce – 75.000,-   
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000 
80113   Dowożenie uczniów do szkół 268.382 
    WYDATKI BIEŻĄCE 230.000 
    Z tego;   
    1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 230.000 
    2) dotacje na zadania bieżące 38.382 
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 
38.382 

80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 42.000 
    Z tego:   
    1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 42.000 
80195   Pozostała działalność 33.062 
    WYDATKI BIEŻĄCE 33.062 
    Z tego:   
    1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.062 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.062 
851   Ochrona zdrowia 42.600 
85153   Zwalczanie narkomanii 2.600 
    WYDATKI BIEŻĄCE 2.600 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 2.600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600 
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 40.000 
    Z tego;   
    1) wydatki jednostek budżetowych 40.000 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.410 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.500 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.650 
  4120 Składki na fundusz pracy 260 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 3.000 
    2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.590 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.489,98 
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400 
  4410 Podróże służbowe krajowe 700 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,02 
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500 
852   Pomoc Społeczna 2.983.514 
85202   Domy Pomocy Społecznej 100.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 100.000 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 100.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 100.000 
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2.455.100 
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    WYDATKI BIEŻĄCE 2.455.100 
    Z tego:   
    1) wydatki jednostek budżetowych 109.104 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.236 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.080 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.836 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.220 
  4120 Składki na fundusz pracy 1.100 
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.868 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.174 
  4300 Zakup usług pozostałych 7.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.394 
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 
  4430 Różne opłaty i składki 300 
    2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.345.996 
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600 
  3110 Świadczenia społeczne 2.345.396 
85213 

  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 

12.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE: 12.000 
    z tego :   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 12.000 
    a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.000 
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.000 
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.800 
    WYDATKI BIEŻĄCE 65.800 
    Z tego:   
    1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.800 
  3110 Świadczenia społeczne 65.800 
85215   Dodatki mieszkaniowe 5.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 5.000 
    Z tego:   
    1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 
  3110 Świadczenia społeczne 5.000 
85219   Ośrodki Pomocy Społecznej 199.680 
    WYDATKI BIEŻĄCE 199.680 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 199.680 
    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.900 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140.400 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.100 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.000 
  4120 Składki na fundusz pracy 4.400 
    b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.780 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.600 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.180 
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.034 
    WYDATKI BIEŻACE: 14.034 
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    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 14.034 
    a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.034 
  4300 Zakup usług pozostałych 14.034 
85295   Pozostała działalność 60.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 60.000 
    Z tego:   
    1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000 
  3110 Świadczenia społeczne 60.000 
85216   Zasiłki stałe 71.900 
    WYDATKI BIEŻĄCE: 71.900 
    Z tego:   
    1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.900 
  3110 Świadczenia społeczne 71.900 
854   Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.000 
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.000 
    WYDATKI BIEŻĄCE 1.000 
    Z tego;   
    1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 
  3240 Stypendia dla uczniów 1.000 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.915.769,95 
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.648.269,95 
    WYDATKI BIEŻĄCE 536.300 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 536.300 
    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.900 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212.900 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.000 
  4120 Składki na fundusz pracy 4.000 
    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 287.400 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000 
  4260 Zakup energii 125.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 80.000 
  4410 Podróże służbowe krajowe 4.000 
  4430 Różne opłaty i składki 2.500 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.300 
  4480 Podatek od nieruchomości 600 
    WYDATKI MAJĄTKOWE 6.111.969,95 
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego 

6.111.969,95 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.795.861,33 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.766.553,21 
  

  

- Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica 
w miejscowościach Roźwienica – Mokra, Rudołowice – Mokra, Tyniowice, Więckowice, 
Chorzów oraz Węgierka zgodnie z WPI – 3.562.414,54 

  

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.529.876,40 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.019679,01 
    - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska , 

Mokra zgodnie z WPI - 2.549.555,41 
  

90003   Oczyszczanie miast i wsi 141.000 
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    WYDATKI BIEŻĄCE 141.000 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 141.000 
    a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 141.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 140.000 
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 
    WYDATKI BIEŻĄCE 500 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 500 
    a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 500 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 
90015   Oświetlenie ulic , placów i dróg 111.000 
    WYDATKI BIEŻACE 111.000 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 111.000 
    a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 111.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 
  4260 Zakup energii 90.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 20.000 
90019 

  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

15.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 15.000 
    Z tego:   
    1) Wydatki jednostek budżetowych 15.000 
    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76.000 
92105   Pozostałe zadania z zakresu kultury 34.000 
    WYDATKI BIEŻACE 34.000 
    Z tego:   
    1) Dotacje na zadania bieżące 34.000 
  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
34.000 

92116   Biblioteki 42.000 
    WYDATKI BIEŻACE 42.000 
    Z tego:   
    1) Dotacja na zadania bieżące 42.000 
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 42.000 
926   Kultura fizyczna i sport 174.500 
92605   Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 174.500 
    WYDATKI BIEŻACE 174.500 
    Z tego:   
    1) Dotacja na zadania bieżące 174.500 
  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 
174.500 

    Wydatki budżetowe ogółem: 23.556.947,33 



Id: XSIRA-RJTAJ-LXLFT-COYSX-WNKRH. Podpisany Strona 19

§ 12. 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy na sfinansowanie zadań własnych 
zleconym podmiotom nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia 
zysku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.), w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. 

§ 13. 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu 
Gminy w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. i zostanie ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/V/2011

Rady Gminy Roźwienica

z dnia 27 stycznia 2011 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY (W trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

 
Podmiot 

otrzymujący 
dotację 

Kwota 
dotacji 

w zł 
Zadanie realizowane Rodzaj 

dotacji 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

105.000 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu działalności szkoleniowej dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Roźwienica w piłce nożnej w miejscowości Roźwienica 

Celowa na 
zadanie 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

29.000 Upowszechnianie kultury fizycznej sportu z zakresu działalności szkoleniowej dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Roźwienica w piłce nożnej w miejscowości Rudołowice 

Celowa na 
zadanie 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

24.000 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu działalności szkoleniowej dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Roźwienica w piłce nożnej w miejscowości Węgierka 

Celowa na 
zadania 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

5.000 Z zakresu działalności szkoleniowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Roźwienica w piłce 
nożnej, siatkowej , lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tyniowice 

Celowa na 
zadania 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

3.500 Z zakresu działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w piłce nożnej , siatkowej, 
lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w miejscowości Rudołowice 

Celowa na 
zadania 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

3.000 Z zakresu działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce 
przy Zespole Szkół w Węgierce 

Celowa na 
zadnia 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

5.000 Z zakresu działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce 
przy Zespole Szkół w Roźwienicy 

Celowa na 
zadania 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

12.000 Rozwijanie kultury ludowej, zwyczajów i obrzędów ludowych Celowa na 
zadania 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

22.000 Z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy Roźwienica mających na celu 
promocję gminy poprzez organizowanie gminnych dożynek, majówki z Zespołem 
Folklorystycznym Pieśni i Tańca Familia , pikniku rodzinnego 

Celowa na 
zadania 
zlecone 

Podmiot 
wybrany 
w drodze 
konkursu 

38.382 dowożenie dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Jarosławiu 

Celowa na 
zadanie 
zlecone 

    OGÓŁEM 246.882 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/V/2011

Rady Gminy Roźwienica

z dnia 27 stycznia 2011 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

 
Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji Zadanie realizowane Rodzaj dotacji 
Biblioteka Publiczna 42.000 Koszty bieżącej działalności Podmiotowa 
Izba Rolnicza 10.040 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej ( 2% wpływów od podatku 

rolnego) 
Wpłata 

  52.040 OGÓŁEM   


