
UCHWAŁA Nr 129 /XXWI/ŻaIZ
l{?_Y, GMINY w RoZwIEŃlCY
Z DNIA 14 sierpnia 2p12 roku.

W sprawie : zmian rv budżecie narok20l2.

Działając na podstawie art'18ust.2 pkt 4'pkt 9 
'it."d", 

lit.,,i,,, pkt 10 i art.51 ust.2ustawy Z dnia 8 marca 1990r.o ru-*'ąd"i. c"";"y'" (Dz.IJ.z2001r. Nr 142poz'7591 z późn'ztt)'art.211,afi.235, z\s , iił,-łł''z57,264 ust.3, ut.267

i::.iłńi"^27 
sierpnia2O09 rok-u o finansach pouii""ny"ł' ( Dz.U. Nr 157,

Rada Gminy uchvt,ala co następuje:

& | Zwiększa się dochodv oYnu.ru gminy o kwotę 596.409 zŁ z tytułu :- dotacji na dozywiŃe a'i".i _'dóód 
l\*\JLY t';

- subwencji oświatowej _ 145.009 zt
- dotacji na pomoc finansową dla osób pobierających świadczeniepielęgnacyjne _7.600 zł -_-_*J't-'

ł;ffir''rT'"dowę 
i moderni zację drógdojazdowych do gruntów rolnych -

&2 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 76.909 zŁ z tytułu:- udziałów w podatku dochodowy"m ojo'oi ri'y."n ych _ 7 6.909 zł

&3 Zwiększa się rvydąfti budzetu gminy o kwotę 663.300 zł zprzłznaczeniem na :

- dozywianie dzieci w szkołach - 53.800 zł- stypendia dla uczniórv _ 18.100 zł_ utrzymanie dróg gminnych - 70.000 zł
- pomoc finansową dla osób 

.pobieĘących ślviadczenie pielęgnacyjn e _ 7 .6a0 zł
:"k"Ę ksiązek na nagrod1' a]u u.'nlo'," _ 5 '2óó-;|-'- su'Iadczenla społeczne dia Domów Pomocy _ 28.600 zł

- 
P:|o*'a 

i modemizację dróg dojazdowy.r'to g;nio* rolnych - -j90.000 zł-bieżape utrzymanie mienia komuna]nego - 

'ó.a00;
- tvynagrodzenia w gospodarce u,odocióorv.3 - zb.oóo a

CHCYRA[!Y



*'1.?::':*j:r^się v'ydatki budżetu gminy o ku,otę 143.800 zł z ty,tu|u :- lnwestycji w gospodarce mieszkańowej - zó.óóó 'ł- inrvestycji w gospodarce wodociągowej _?i.;óó;
&5 Zmiandokonano 

"" o?*:1:,: decyzji Wojeu,ody podkarpackiego Nr 53.54' umorvy Nr GG.I.7l52'.4'2.2012#;;.ilh) l pi.,nu Ministla FinansówsT3t4620/2t2012.

Wykonanie Uchwały polvierza się Wójtowi Gmirry'

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej'

Uchwała wchodzi w zycie z dniem po jęcia.

&6

&7

&8



ZałącznikNr 1
Do Uchwały Nt 129/XXIII /2012
Z dnta 14 sierpnia 2OlZ roku

.'

Zestawienie dochodów do podziałek klas}fikacji _budzeto wej

Nazwa

Rózne rozliczenia
Część oświatowa subrvencji ogólnej dla
j ednostek samorządu terytorińego
DOCHoDYBBŻACE-
Subwencje ogólne z budzetu państwa

Transport i łącznośó
Drogi wewnęftzne
DOCHoDY MAJĄTKoWE

nieposiadając1,ch osoborł,ości prawnej oraz
datki zrviapane z ich poborem

Pomoc społeczna
Pozostała dziaia]ność
DoCHoDYBIEZĄcp
o:'""]: celowe otrzymane z budżefu państwa
narealizację zadań z zakesu adminisilacji
rządowej
Dotacj9 celowe otrzym ane z badżetupaństwa
na realizację własnych zadan bieżący;n ń;

Dotacje celowe przekaz ane zbudżeta

ŁT:rTu'1..+zację inwestycji i zakupów
Inwestycyjnych własnych gmin

ZMI{IEJSZEI\TIA

Dochody od osób prawnych. od'osób
Ltzycznych i od inn5,ch.iednostek

145.009
145.009

145.009
r45.009

390.000
390.000
390.000
390.000

76.909

76.909



756?1

0010

Udziały. grun * pod.tk..h rta"o*Ę.rh
dochód budżetu państrł,a
Podatek dochodowy od osób fizycznych

76.909

76.909

[tcEPRtfłoomc4cvnłov
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Zalącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 129IXXIIII2012
Z dnia 74 sierpnia ZOl2 roku

8529s

85202

60a17

60016

85415

3110

Pozostała działaIność
WYDATK] BIEŻĄCE
Ztego:

1) Świadczeni a na tzecz
. osób ftzycznych
Swiadczenia społeczne
Domy pomocy społecznei
Z tego:

1) Świadczeni a na tzecz
. osób ftzycznyclt
Świadczenia ,ó"ł".;
Transport i łapznośc
Drogi wewnęffzne
W]DATKI MAJĄTKoWE
Z tego:

I ) wydatki inri,estycyjne
jednostek budżetowvch

Wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowvch
Drogi publiczn. gńn.
W\DATKIBEZĄCE

1) wydatkijednostek
budzetowych
a) wydatki związane z

realizacjąich
stafutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposazenia
Zakup usfug pozostałvch
Edukacyjna opieka
lvychowawćza
Pomoc materialna uczniów
WYDATKIBIEZACE
Z tego:

1) rvydatki jednostek

90.000
61.400
6r.400

61.4A0

61.400
28.600

28.60a

28.600
460.000
390.000
390.000

390.000

390.000

70.000
70.000
70.000

70.000
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40002

a) wydatki zwiapane z
realizacjąich
statutowych zadań

Stypendia dla uczniów
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKIBIEZĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budzetowych
a) wydatki związane z

realizacjąicb
stafutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposazenia
Zakup usług pozostałvch
WYUAlKl MAJĄTKOWE
Ztego:

1 ) wydatki inwestycyjne

- jednostek budżetowych
Wyda&i inwestycyjne
jednostek budzetowvch
oświata i Wychowanie
Pozostała działalność
\łryDATKI BIEŻĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budzetowych
a) wydatki związulez

realtzacjąich
statutowych zadań

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąek
Wy'twarzani e i zaopaĘrvanie
w energię elekĘczną, gazi
wodę
Dostarczanie wody
WaDATKI MAJĄTKOWE
Ztego:

1) wydatki inrł,estycyjne

18.100
70.000
70.000

70.000

70.000

70.000

50.000

20.000

X

X
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73.800
73.800

73.800
73.800



4010

jednostek budzetowych
WYDATKI BIEŻĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
statutowych'
a) wynagrodzónia i

pochodne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników

20.000

20.000

20.000

20.000

X

X

X
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