
UCHWAŁA Nr l23lXX7I/2012
RADY GMINY wRoŹwIENICY
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok201r2.

Działajap na podstawie art.18 ust.2 plc 4' pkt 9 lit.''d',, lit.''i'', pkt 10 i
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gninnym (Dz.IJ. z 2001 roku Nr
zm.) ar1.211,212,239,257 ,264 ust.3, 267 Ustawy z dnia 2Tsierpnia
publicznych (Dz. U. Nr t57, poz.124O)

Rada Gminy uchwala co następuje:

$1

W budzecie grn:iny na 2012 rok wprowadza się nastęujące zmiany:

1. Zwiększa sie dochody 
'budzefu 

grniny o kwotę 197 360'03 zł z qfrdŁa reaiizacji
plojektu systemowego ,'Czas 

na aktywnośó w gminie Roźwienica.'' 
-

2. Zwlększa się wydatki bud:żetu grn'iny o kwotę 197 360,03 zl
z ptzeznaczeniem na rcalizację projektu systemowego ''Czas na aktyr,vnośó
w gminie Roźwienica'' w t1łm :
_ w1magrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w projekcie - 117 657 ,78 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 187 ,86 zł
- bieżąca dztaLalnośÓ związana z rcalizacją pĄektu _ .7 

995,99 zł
- zakup usfug szkoleniowych wspierających akty.wizację zawodową bezrobotnych _
69 518,40 zł

3. Zmian w dochodach i wydatkach dokonano na podstawie Aneksu Nr LDA-
POKL'07.01'01 -1 8-03 1/09_03 do Umowy ramowej b.q"ku systemowego :-ćzasna aktyuność w gminie Roźylienica z drna 'ź2- ma1a 2009 .otu i. uóa-
POKL'07'01.01 -1 8-03 1/09-00 w ramach Prograrnu opeiacyjnego rapitał ruazti
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduizu slołelcznegó, 

"u**ąow Rzeszowie w dniu 17 maja 2012 rok-u.

ań.51 ust.2 ustawy z
142 poz.I591 zpóźn.
2009 roku finansach



A?

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminv.

$3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizijnej.

$4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
tłtcEPR;zElToDNlczĄcY MDY
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Załapznik Nr 1

do Uchv'ały Nr 123/XXIU2012
z dnia}8 czeru,ca ZOl2 roku.

Zęstalvienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

85219

Pomoc Społeczna

ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacje celowe w ramach
programów fi nansowanych
z udziatem środków europ.

Dotacje celowe w ramach
programów fi nansowanych
z udziałem środków europ.

oGÓŁEn{:

187 436,90

9 923,13
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 123XXII]2O12
z dnia 28 azerwca 2012 roku.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

tucEP€_B/oDtllcłĄcY MDY, l
1/a,: kLt:pJ ćz*

Sranbław Pawli*ow*I

85219

3027
3029
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
430',7

4309
441',z

4419
4447
4449

Pomoc Społeczna

ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki osob' niezalicz' do w1łragr'
Wydatki osob. niezalicz. do wytagr.
Wynagrodzenia osobowe prac.
Wyragrodzenia osobowe prac.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wyn agrodzenie rcczne
Składki na ub. Społeczne
Składki na ub. Społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundu szPracy
Wynagrodzenia bezosobowe
'W1łragrodzenia 

bezosobowe
Zakup materiałów i wyposa:ż.
Zal-up materiałów i wyposaz'
Zakup usfug pozostałych
Zakup usług pozostałych
Podróże sfu żbowe krajowe
Podróże sfużbowe kajowe
odpisy na zakł. f-sz św. socjalnych
odpisy na zakł. f-sz św. socjalnych

oGÓŁEN{:

197 360,03

197 360,03

379,89
20,11

89 73s,88
4 7s0,'t3
3 043,63

161,13
16 690,01

883,s9
2 272,50

120,31
1 139,66

60,34
4 532,06

239,93
66'.710,66
3 531,74

854,7 5
45 )<

2 077,86
1 10,00

197 360,03


