
UCHWAŁA Nr 1 77/XXVIII|20|2
RADY GMINY W ROZWIENICY
Z DNIA 28 grudnia 2012 roku.

W sprawie : zmian w budżecie na rok 2012.

Działa1ąc na podstawie ań.18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'', lit.''i'', pkt 10 i art.51 ust'2
ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.IJ.z 2001r. Nr 142
poz. 1 5 9 1 z póżn.zm.) art.zl 1,art.23 5' 23 6, 239, art. 25 7, 264 ust.3, art.267
ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,
poz.1240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

& 1 Zwiększa się dochody budzetu gminy o kwotę 162.626,37 zł ztytułu:
- dotacji na świadczenia rodzinne _ 30.000 zł
- subwencji ogólnej _ 8.316 zł
- dotacji na remont dróg popowodziowych _ l20.000 zł
- dotacji za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu - 310,37
- dofinansowania dla ochotniczej SttuŻy Pożarnej - 4'000 zł

&2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę l.780.26l,09 zł z
przeznaczeniem na '.

- wypłatę świadczeń rodzinnych _ 30.000 zł
- remont dróg popowodziowych _ |20.200 zł
_ wypłata stypendium dla uczniów _ 4.377 

'75 
zł

- bieŻącądziałalność ochotniczych Straży Pożamych _ 12.500 zł
- zakupy majątkowe dlajednostek ochotniczych strazy pożarnych _ 4.000 zł
- bieŻącądziałalność w gospodarce wodnej _ 23.500 zł
- bieżącądziałalność w gospodarce mieszkaniowej _20.000 zł
_ wypłatę diet dla radnych - 10.000 zł
- bieŻącądziałalność Urzędu Gminy - 23.500 zł
- odsetki od kedytów _ 130.000 zł
- prowizje dla sołtysów od podatku - 2'000 zł
- bieŻącądziałalność w gospodarce ściekowej _ I1 .800 zł
- energię elektrycznąoświetlenia ulicznego _ 5.000 zł
- wydatki inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej _ 19.000 zł



- działalność w zakresie rolnictwa - 250 zł
-wydatki inwestycyjne w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska -
486.386,7 5

- wydatki na bieżące utrzymanie szkół _ 87I.646,59
- bieŻącądztałalność z zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi _ 100,-

&3 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 120'000 zł z tytułu dotacji
na odbudowę dróg popowodziowych .

&4 Zmnielsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 296.124,34 zł z
przeznaczeniem na'.
- odbudowę dróg popowodziowych 120.000 zł
-bieŻące utrzymanie szkół I76.024,34 zł
- bieżącądziałalność z zakesie przeciwdziałaniu alkoholizmowi - l00,- zł

&5 Zwiększa się rozchody budzetu gminy o kwotę 358.489'ó2 zł.
Z tego:
- &99? Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i poŻyczek w kwocie
358.489.6Ż zł

&6 określa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.800.000 zł.

&'l Żródłempokrycia planowanego deficytu będzie długoterminowy kredyt w
kwocie 1.800.000 zł.

&8 określa się przychody budżefu w kwocie 1.800.000 zł
Ztego:
&952Przychody zzaciągniętychpoĘczek i kredytów na rynku krajowym w
kwocie 1.800'000 zł

&9 Ustala się roczne limity zobowiązań w kwocie 1.800.000 zł ztytułu
zobowięań na pokrycie planowanego defic1'tu budżetu.

&l0 Szczegółowe kwoty zmian określa załącznikNr l i 2'

Zmian w dochodach dokonano na podstawie decyĄi Wojewody
Podkarpackiego Nr 118,128,131,134138, 145 i pisma z Ministerstwa Finansów

ST3l4822lIlDWXl}}lz z dnia20 grudnia 2012 roku.

&11 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&12 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej'



&13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 177/XXVIII120I2
Z dnta 28 grudnia 20 12 roku

Zestawienie dochodów do podziałek klasyfikacji budzetowej

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa Kwota

l l ZWIĘKSZENIA
l. |758 |Różne roz|iczenia

] zssoz ] Uzupełnienie subwencji ogólnej dlajednostek

I l samorządu terytorialnego

l i DoCHoDY BIEZĄCE

Izlso | Środki na uzupełnienie dochodów własnych

2. I ssz I Pomoc społeczna

I ssztz I Swiadczeniarodzinne, śwtadczeniaz

l l funduszu alimentacyjnego oraz składki na

I I ubezpieczenia emery'talne i rentowe z

1 l ubezpieczenia społecznego

l l DoCHoDY BIEZĄCE
l zoro I Dotu.|u celowa otrzymana z budżetu państwa

l l na realizację zadan z zakresu administracji

I l rządowej
3. ] ooo ITransport iłączność

I ooozs I Usuwanie skutków klęsk zylviołowych
l l DoCHoDY BIEZĄCE
l zolo I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

l l narea|izacjęwłasnych zadańbieŻących gmin

4' I sol IoświatairłYchowanie
I 8ol04 Przedszkolalttt
] zl ro DoCHoDY BIEZĄCE
I I Dotacje celowe otrzymane z gminy na

l ,adania bieżące realizowane na podstawie

l l porozumień (umów) między jednostkami

5. 1lsą ] samorządu terytorialnego

162.626,37
8.316
8.316

8.316
8.316

30.000
30.000

120.000
120.000
120.000
120.000

310,37
3r0,37

3 10,37
3r0,37



L

7 5412

6280

600
60078

6330

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
ochotnicze straże pożarne
DoCHoDY BIEZĄCE
Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczarlych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizaĄi inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczury ch do

sektora fi nansów publicznych

ZMNIEJSZENIA
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
DoCHoDY MAJĄTKoWE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
narea|izację inwestycji i zakupów
inwesĘcyjnych własnych gmin

4.000

4.000
4.000
4.000

120.000
120.000
120.000
120.000
120.000



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 177D(XVII1I2012
Z dnia 28 grudnia 2012 roku

Lp. Dział Rozdz. Parag. Nazwa Zvłiększ. Zmniejsz.

1.

2.

600

85Ż

60078

852IŻ

4270

6050

3110

Transpoń i łączność
Usuwanie skutków klęsk
Źywiołowych
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wydatki związane z

realizacją ich
statutowych zadań

Zakup usług remontowych
WYDATKI MAJĄTKoWE
Ztego'.

1) Wydatkijednostek
budżetowych

Wydatki inwesĘcyjne
jednostek budzetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ub ezpte czenia
społecznego
WYDATKI BIEZĄCE
Z tego:.

1) Swiadczeni a na rzecz
osób fizycznych

Świadczenia społeczne

120.200
120.200

120.200

t20.200

120.200

r20.200
X

X

x

30.000
30.000

30.000

30.000

30.000

120.000
120.000

X

X

X

X
120.000

120.000

120.000

X
X

X

X

X



16.500

16.s00
12.s00

r 2.500

10.500

2.000
4.000

4.000

4.000

23.500

Ż3.500
23.500

Ż3.500
1 5.000

10.000

X
X

x

X

X

X
X

X

x

Bezpieczeństwo publiczne r

ochrona przeciwpożarowa
ochotnicze straże pożame
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego'.

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) Wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na fundusz pracy

Wynagrodzenia bezosobowe
b) Wydatki związane z

realizacj ą ich
statutowych zadań

Różne opłaty i składki
WYDATKI MAJĄTKOWE
Ztego:

l) Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną gazi
wodę
Dostarczanie wody
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wydatki związane z

realizacją ich
statutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii

b) Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

4010

4t20

4t70

4430

60ó0

4210

4260

4040

754t2

40002



X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

x
X
X

X

X

x
X

X

X

X

X

X

roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego;

1) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wydatki zwięane z

realizacją ich
statutowych zadań

Zakup energii
Zakup usług pozostałych
WYDATKI MAJĄTKoWE
Ztego:

1) Wydatki inwesrycyjne
jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Rady Gmin
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:.

1) Swiadczeni a na rzecz
osób fizycznych

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Urzędy Gmin
WYDATKI BIEŻĄCE
Ztego'.

1) wydatkijednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wynagrodzenia agencYj no -
prowizyjne
Składki na fundusz pracy

1.500

39.000
39.000

20.000

20.000

20.000

5.000
1 5.000
19.000

19.000

19.000

3 5.500
10.000
10.000

10.000

10.000

23.500
23.500

23.500

2.000

4110

4260
4300

60s0

3030

4100

4120

70005

7502Ż

75023



X
X

X

X

X
X

2.000
2.000

2.000

2.000

130.000
130.000

130.000

130.000

10.000

120.000
509.186,75

504.186,75

504.186,',75

504.186,75

realizacią ich
statutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostĄch
opłaty ztyułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicmej
Wpłaty na Państwowo fundusz
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
Pozostała działalność
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego'.
1)Świadczenia na rzecz osób
ftzycznych
Rózne wydatki na rzecz osób
fizycznych
obsługa długu publicznego
obsługa papierów
wańościowych, kedyów i

pożyczek j.s.t'
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) obsługa długu
publicznego

Rozliczenia z bankami
związane z obsługą długu
publicznego
Odsetki
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
WYDATKI BIEŻĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budżetowych

a) wynagrodzenia i
składki od nich

4210
4300
4370

4140

3030

8010

8110

7 s095

7 5702

90001



6.000

4.000
1.300

492.886,75

6.000
500

486.386,75

5.000

s.000

5.000

5.000

100

150
87 r.646,59
817.3r7,38
817.317,38

8 17.3 17,38

804.9r2.62

176.646,59
2.033,45
2.033,45

2.033,45

X

X

X
x
x

X

X

naliczane
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia
społeczne

b) wydatki zwięane z
realizacj ą ich
statutowych zadań

Zakup usług pozostĄch
Podróże służbowe kraj owe
Wydatki inwesĘcyjne
jednostek budżetowych
oświetlenie placów . ulic i
dróg
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budzetowYch
a) wydatki zwięane z

realizacj ą ich
statutowych zadań

Zakup energii

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budŻetowych
a) wydatki związane z

realizacją ich
statutowych zadań

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostaĘch
oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
WYDATKI BIEŻĄCE
Ztego:

1) wydatkijednostek
budżetowych

4010

4r70
4110

4300
4410
6050

4260

4210

4300

90015

01095

80101



2.033,45

2.033.,45
4.990,89

4.990,89

4.990,89

x

X

4.990,89

4.990,89

169.000
169.000

169.000

169.000

169.000

462.2IŻ,62

342.700,00

12.404,76

12.404,76
46.679,91

46.679,91

46.679,9r

46.300

46.300

379,9r

7.649,30
1.649.30

składniki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne

b) wydatki zwięane z
realizacją ich
statutowych zadań

Odpis na ZFSS
oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

t )wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i

składniki od nich
naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

b)wydatki z'więane z
realizacją ich statutowych
zadai

odpis na ZFŚS

Przedszkola
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1)wydatki jednostek
budżetowych
a) dotacj e na zadania
bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu
dia publicznej jednostki

systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę

ftzyczną

Pozostała działalność
WYDATKIBIEZĄCE

4010

4110

4440

4010

4440

2590

80103

80104

80195



7.649,30

7.649,30

7.649,30
4.377,75

4.377,75

4.377,'7s

4.377 ,7 5

4.377,7s
100
100

100

100

100

Ztego:
1)wydatki jednostek
budżetowych

a) wydatki związane z
r ealtzacj ąich statutowych
zadait
odpis na ZFŚS
Edukacyjna opieka
wychowawcza
WYDATKI BIEZĄCE
Ztego:

1)wydatki jednostek
budżetowych

a)wydatki związanez
realizacj ą ich statutowych
zadń
stypendia dla uczniów
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
WYDATKI BIEŻĄCE
Ztego:

1)wydatki jednostek
budzetowYch
a) wydatki związane z

realizacją ich
statutowych zadań

zakup materiałów i
wyposaŻenia
Zakup usług pozostĄch

4440

3240

4210

4300

85 154

296.r24.341 .780.2ó 1 .09


