
UcHwAŁA Nr 188XXDV2013
RADY GMINY wRoźwIENICY
Z DNIA 29 sĘcznia 2013 roku.

W sprawie: zmian do Uchwały budżetowej Rady Gminy Nr
l76lXXVilI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku .

Dztała1ąc na podstawie art. 18ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.''d'" lit'''i'" pkt 10 i art.5 1 ust'2

ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 200lr' Nr 142

p oz. | 5 9 I z późm.zm') art.z| 1,21 2,239,2 57,264 ust.3,267 Ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz.I240).

- Rada Gminy uchwala co następuje:

&l W Uchwale Rady Gminy Nr I76lXXYllIl20l2 z dnia 28 grudnia 2012

roku wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf I otrzymuj e nowe brzmienie:
1.,, określa się dochody budżetu gminy w kwocie 19.896.009 zł

Z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16'385'603 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.510.406 zł

2. określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 19.38L243,6| zl
Z tego'.

- wydatki bleżące w kwocie 15.352.697 ,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.028.546,37 zł

3. określa się nadwyżkę budżeru w kwocie 514.765,39 zł , która będzie*r=- 
p|zeznaczonana spłatę rat kredyów i poĄczek.
4. określa się przychody budżetu w kwocie I.298.384'44 zł

Ztego'.
&951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków

publicznych w kwocie 150.1 1 1,38 zł
&95}Przychody zzaciagfiętych pożyczek i kredyów na rynku krajowym w

kwocie L148.273'06 zł
4' określa się rozchody budzetu w kwocie 1.813.149'83 zł

Ztego'.
&992 Spłaty otrzymanych krajowych kedytów i pożyczek w kwocie

l'8l3.l49'83 zł'''

Paragraf 2 otrzymuje nowe brzmienie:

,, Upóważnia się Wójta Gminy do zaciryartiakedytów ipoŻyczekztego:



1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 1.800.000 zł'
Ustala się roczne limiĘ zobowiązańw kwocie 2.948.273,06 zł dla:
I. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ipoŻyczek na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie
1.800.000 zł

2. Zobowięań z tytułu nowych poiryczek i kredyów zaciąganych na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i

poŻyczek w kwocie I.I48.273,06 zł''.

Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

,, Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 5Ż.000 zł
Ztego:

|. Dział 801 ,,oświata i Wychowanie w kwocie 52.000 zł"

\- 
Paragraf 9 otrzymuj e nowe brzmienie:

,, Ustala się planowane dochody budzetu Gminy w układzie dział,rozdział,
paragraf klasyfi kacj i budzetowej

Dział
Rozdział Paragr

al Nazwa 'działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Kwota

400

40002

0830
0920
0970

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
DocHoDY 315żĄCE
- opłaty za pobór wody

Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŻny ch dochodów

382.600

382.600
382.600

340.000
12.600
30.000

700
70005

0470

0750

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
DocHoDY BlEzĄcE

Wptywy z opłaIza zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości

- czynsz dzierżawny działek gminnych zł

Dochodv z najmu idzieżawy s!ąqdlQŁ

1 .319 626
1 .319.626

83.200

3.200

58.000



0970

0770

6297

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego Iub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpłyv'ly z r óżny ch dochodów

DocHoDY MAJĄTKoWE
Ztego'.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację
zadań z udziałem środków o których mowa W ań.5
ust.1 pkt 2 i3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samoządów województw
pozvskane z innvch zródeł

22.000

1.236.426

1.080.000

156 426

156.426

750
75011

75023

75045

2010

0750

2010

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
DocHoDY BlEZĄcE

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu adminiskacji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami.

Urzędy Gmin

DocHoDY 315żĄCE

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 charakteze

Kwalifikacja wojskowa

DocHoDY BlEZĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizacię zadań bieżących4ą!ĘgĘqllrlE

47.850
43.450
43.450

43.450

4.000

4.000

4 000

400

400

400



rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami

720

72095

6207

lnformatyka

Pozostała działalność
DocHoDY MAJĄTKoWE

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich,
o których mowa w ań.5, ust.'l pkt 3 oraz ust.3 pkt

5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

409.870

409.870
409.870

409.870

751

7 5101

2010

@władzypaństwowe|'
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochronY Prawa

DocHoDY BlEZĄcE 
l

I

Dotacje celoŃe przekazane z budżetu państwa na 
I

realizicję zadań bieżących z zakresu administracji 
I

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
Iustawami. 
I

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane zich
poborem
Wph,lvvy z podatku rolnego, podatku leśnego'
poditru od czynnoŚci cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osÓb prawnych i

innych jednostek organizacyjnych
DocHoDY BlEŻĄcE

Podatek od nieruchomoŚci
Podatek rolnY
Podatek leśny
Podatek od środków transpońowych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego 
'

ooaitru od spadków i darowizn, podatku od

czvnnoŚci cywilnoprawnych oraz podatkó

1.350

1.350

1.350

1.350

3.788.186

922.000

922.000

833.000
48.000
27.000
14.000

1 032.000

756

75615

75616

0310
0320
0330
0340



75618

75621

03 10
0320
0330
0340
0360
0500
0910

0410
0460
0480

0490

00 10

lokalnych od osób fizycznych

DocHoDY BlEZĄcE

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transpońowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat z ĄĄułu
podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samoządu terytorialnego na podstawie
ustaw
DocHoDY BlEzĄcE

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samoządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budzetu państwa
DocHoDY BlEzĄcE

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.032.000

295.000
570.000

2.000
85.000
10.000

45 000
25.000

285.000

285.000

40.000
50.000
45 000

150.000

1 .549. 186

1.549.186

1 .549.186

8341.638

5.036.154

5.036.154

5.036.154

186.91 1

186.91 1

186.9 1 1

2.818.573
2.818.573

758

7580'1

75831

75807

2920

2920

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

sam orząd u terytorial nego
DocHoDY g1EŻĄCE

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

DocHoDY BlEZĄcE

Subwencje ogó|ne z budżetu państwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej
DocHoDY BIE7ĄcE



Subwencje ogólne z budżetu państwa

Pomoc Społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
DocHoDY BlEącE

Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na 
.

realizicję zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
Dochody jednostek samoządu terytorialnego
związane z realizaĄązadań z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej orźz niektóre świadczenia rodzinne
DocHoDY BlEzĄcE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących gmin z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

Zasiłki i pomoc W naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
DocHoDY BlEZĄoE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

ośrodki Pomocy Społecznej
DocHoDY BlEącE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realiza zadań

85214

2.818.573

2.926.460

2.732.000

2.732.000

2.720.000

'12.000

17.400

17.400

8.700

8.700

35.500

35.500

35.500

63.360
63.360

63.360



Zasiłki stałe
DocHoDY BlEŻĄcE
Dotacje celowe otzymane z budŹetu państwa na

realizicie własnvch zadań bieżących gmin

85216

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

DocHoDY BlEzĄcE

Wpłylvy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z r óŻny ch d ochod ów

DocHoDY MAJĄTKoWE
Z tego:

I Dotacje na flnansowanie wydatków na
realizację zadań z udziałem środków o
których mowa w ań.5 ust.'t pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w ań.5 ust.1 pkt 3

oraz ust.3 pkt'S i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

Wptyvuy i wydatki związane z gromadzeniem . .

sróo'xow z ópłat i kar za korzystanie ze środowiska
DocHoDY BlEącE

Wpłwvy z różnych opłat

ogółem dochody budżetu:

78.200
78.200
78.200

2.978.429

2.968.429
1 .104.319

432.319
50.000

622.000

1 .864.1 1 0

1.864. 1'10

1 .864.1 1 0

10.000

10.000

'10.000

19.896.009,00

Paragraf 10 otrzymuj e nowe brzmienie:

,, Uslala się pianowane wydatki budżetu gminy w układzie dział'rozdział'

paragraf klasYfi kacj i budzetowej

Kwota
Dział
Rozdział Paragraf

010 Rolnictwo i łowiectwo 12.360



12.360
12.360

12.360

12.360

lzby rolnicze
WYDATK|BlEZĄoE
z tego:
1) dotacja na zadania bieżące

na tzecz lzbv roln

10.000
10.000
10.000

10.000
10.000

10.000

Leśnictwo
Gospodarka leśna
WYDATKIBlEĄcE
z tego:
'1 ) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizaĄą

ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych

020
02001

361.981,79

361.981,79
361.981,79

361.981,79
'138.200

109.000

3.500
19.800

2.900
3.000

223.781,79

60.000
'100.000

50.000
3.5Q0

1.000
5.500
3.281,79

Wytwarzanie i zaoPatrywanie w
energię elektryczną, gaz iwodę
Dostarczanie wodY
WYDATK|BlEącE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrolzenia iskładki od
nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wYnagrodzen ia roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

b) wydatki związane zrealizaĄą
ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostaĘch
opłaty z $tułu
telekomunikacYjnYch
komórkowej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
odpis na zakładowy fundusz

4210
4260
4300
4360

4410
4430
4440

400

40002



szxolenia pracownikÓW nle

będących członkami korpusu

służby cywilnej

332.000
332.000
232.000

232.000

232.000

20.000
10.000

202.000

100.000

100.000

100.000

Trarr.sport iłączność
Droqi publiczne gminne
wyóArrl91EŻĄcE
Z tego:

1) wYdatki jednostek
budżetowych
a) wydatki młiązane z

realizac'ią ich
statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podatek od nieruchomoscl

WYDATK| MAJĄTKoWE
Z tego:

1) inwestYcie i zakuPY
inwestYcYjne

Wvdatki na zakuPY inwestycyjne
jeónostek budżetowych

656.406,31
656.406,31

198.000

198.000

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomoŚct

b) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

Wynagrodzenia bezosobowe
pracowników

óospoaarra mieszkaniowa
Gospodarka gruntami I

nieruchomościami
WYDATK|BlEącE
Z teao'.

1-) wydatki jednostek
budżetowych

a) wydatki związane z' realizacją ich statutowych
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
ZakuP energii

4210
4260
4300
4430
4480

4170



6050

6057

6060

WYDATK| MAJĄTKoWE
1) Wydatki jednostek

budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestYcYj ne jed nostek
budżetowych
- rozbudowa i Przebudowa WDK
Chorzów
- remont dachu w Rudołowicach
Wydatki na zakuPY inwestYcYjne

'jednostek budżetowych

458.406,31
458.406,31

172.780,31

't 56.426

129.200

710
71004

4300

Działalnośó usługowa
Plany zagosPodarowania
przestrzennego
WYDATK|BlEŻĄcE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej

a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

Zakup usług pozostałych

20.000
20.000

20.000

20.000
20.000

20.000

720
72095

6057

6059

lrformatyka '
Pozostała działalność
WYDATK| MAJĄTKoWE
Z tego:
1 )inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestYcYjne jednostek

budżetowych
Wydatki inwestYcYjne jednostek

budżetowych

487.691
487.691
487.691

487.691
409.870

77.82'l

750
75011

4010

4110

4120

-Ad ńi n istracja Pu b l iczn a

Urzędy Wojewódzkie
WYDATK| BlEŻĄcE
Z tego:

1) wydatki jednostki
budżetowej
a) wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
I pracowników

I srłaoxi na ubezpieczenia
Ispołeczne
l sxłaoxi na fundusz pracy

'1 .990.542,39
43.450
43.450

43.450
43.450

36.200

6.350

900



1 .817.692,39
1.797.692,39

't.797.692,39

1.415.032

9.932

'1 .049.700

90.000
221.600

31.800
12.000

382.660,39

Rady Gmin
WYDATK| BlEŻĄcE
Z tego:

1) wydatki jednostki
budżetowej

a) wydatki związane z
realizacją ich statutowych

Zakup materiałów i wyposażenia

2) świadczenia na zecz osób
fizycznych

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

Urzędy Gmin
WDATK| BlEącE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia agencYjno -

prowizylne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wYnagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

b) wydatki ałliązane z
realizacją ich
statutowych zadań

Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zd rowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
lnternet
oołatv z Mułu zakupu



10.000

28.000
18.000
25.160,39

15.000

20.000

20.000

20.000

telekomunikacyjnYch telefonii
komórkowej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnYch telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

WYDATK| MAJĄTKoWE
Z tego:

1) inwestYcje i zakuPY
inwestycyjne

Wydatki na zakuPY inwestycyjne
jednostek budżetowych

Pozostała działalnoŚć
WYDATK; BfEżĄcE
Z tego:

1) świadczenia na rzecz osób
fizycznYch

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Kwalifikacja wojskowa
W{DATKIBlEącE
Zlego'.

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki zu'tiązane z

realizacją ich
statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i

ochronv prawa oraz sądovtl4qĘg



1.350

1.350
1.350

1.150

180

20

wYołrxt BlEzĄcE
Z tego:

1) wydatki jednostki
budżetowej
a) wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenla
społeczne
Składki na fundusz

4010

4110

4120 't96.893,93

192.893,93
172.893,93

161 .893,93

77.200

43.000
14.000
16.000
10.600

1.093,93

11.000

'11.000

20.000

Eezpieczeństwo Publiczne i

ochrona Pzeciwpożarowa
ochotnicze Straże Pożarne
WYDATK| BlEzĄcE
Z tego:

'1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) Wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenle roczne

Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
pracowników

b) wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań

Zakup materiałóW i Wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty iskładki
odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

2)świadczenia na zecz osób

fizycznYch

Różne wydatki na rzecz osób

fizvcznYch
wVonrrt MAJĄTKoWE



1) inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Zakupy inwestYcYj ne j ed nostek
budżetowych

Obrona cywilna
WYDATK| BlEĄcE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane z

realizacją ich zadań
statutowych

Zakup materiałów i wyposażenia

75414

414.758,11

414.758,11

414.758,11

414.758,11

obsługa długu publicznego
obsługa papierów wańościowych 

'

kredytów i pożyczek jednostek
samoząd u terytorialnego
WYDATK|BtEącE
z tego:
1) obsługa dfugu jednostki

samoządu terytorialnego

odsetki od samorządowych
papierÓw wańościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę
sam oząd u terytoria l nego
kredytów i pożyczek

757
75702

67.000
67.000
67.000

67.000

29.000
38.000

Różne rozliczenia
Rezerwy ogÓlne i celowe
WYDATK;B|EŻĄcE
z tego:
1) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
- ogólna zł
- celowa zł

758
75818

7.475.231 ,57
4.720.283,01

oświata i wychowanie



4.720.283,01

4.492.752,18
4.036.100

3.082.100

276.700
557.700

1 19.600

456.652,18

25.000
10.000

160.000
3.300

47.000
3.500

6.000

8.400
6.000

184.252,18

3.200

227.530,83

227.530,83

153.340,56

153.340,56

142.340,56
134.761 ,86

84.561,86

WYDATK|BlEZĄoE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy

b) wydatki związane z realizaĄą
ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocY naukowYch,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
lnternet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekom un ika'cyjnYch telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej

2) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych.
WYDATK|BlEącE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe

4210
4240

4260
4280
4300
4350

4370

4410
4430
4440

4700



24.500
16.900

8.800

7.578,70

500
'1.000

100
5.978,70

11.000

11.000

11.000

2.325.783
2.325.783

2.184.783

1.936.700

1.524.000

102.600
266.400

43.700

248.083

30.000
7.000

90.000
500

Dodatkowe wYnagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy

b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocY naukowYch,
dydaktycznych i książek
Zakup usług zdrowotnych
odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

2) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
a) Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń

wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

Gimnazja
WYDATKI31EŻĄCE
z tego:

1) wydatki jednostki
budżetowej

a) wynagrodzenia oraz składki
od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wYnagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy

b) Wydatki związane z
realizacja ich statutowYch
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup PomocY naukowYch,
dydaktycznych i książek
Zakup energii



141.000

14'1 .000

183.375
183.375

183.375

140.000

140.000

43.375

43.375

52.000

52.000

Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
lnternet
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomun ikacYjnYch telefonii
stacjonarnej
Podróże słuŹbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

2) Świadczenia na rzecz osób
fizycznYch

Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

Dowożenie uczniów do szkół
WYDATKI BlEącE
Z tego;

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) wydatki związane z

realizacją ich
statutowych zadań

Zakup usług pozostaĘch

b) dotacje na zadania
bieżące

Dotacja celowa z budżetu
iednostki samorząd u ter$orialnego
ud.i"lone w trybie ań.221ustawy'
na finansowanie lub
dofi nansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność poŹytku

oublicznego
bokształcanie i doskonalenie
nauczvcieli
WYDATK| BlEącE



52.000

40.450
40.450

40.450

40.450

1) wydatki jednostek
budżetowych

a) wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność
WYDATK| BlEZĄcE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych

a) wydatki zv,tiązane z
realizacją ich statutowych
zadań

odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

80195

45.000
2.000
2.000

2.000

2.000

2.000

43.000
43.000

43.000

26.150

17.000

1.200
3.750

600

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
*"DATK1 B|EŹĄCE
Z tego:

1) wyd atki jednostek
budżetowych

a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
WYDATKIBlEzĄcE
Ttegol

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wYnag rodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
pracowników

85154

851
B5'153



b) wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań

zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
odpis na zakładowy fundusz
Świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej

4210
4300
4410
4440

4700

3.347.660
83.600
83.600

83.600

83.600

2.720.000

2.720.000

'145.250

127.022

45.272

3.080
77..485

'l .1 85

18.228

Pomoc Społeczna
Domy Pomocy Społecznej
WYDATK|BlEZĄcE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych

Zakup usług pozostałych

Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerYtalne i

rentowe z ubezPieczenia
społecznego
WYDATK|BIE7ĄcE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
oracowników
bodatkowe wYnag rodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy

b) wydatki związane z
realizacją ich



5.487
6.500
1.800
1.641

2.000

800

2.574.750

500

2.574.250

17.400

17.400

17.400

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
Różne opłaty i składki

2) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające Składki na
ubezpieczenió zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
WYDATKIBlEĄcE:
z tego :

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) Wydatki związane z

realizaĄąich zadań
statutowYch

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne

Zasiłki i pomoc W natuze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
WYDATK;31EżĄCE
Z tego:

1) Świadczenia na zecz osób
fizycznych

8s213

85214



Dodatki mieszkaniowe
WYDATKIBlEącE
Z tego:

1) Świadczenia na rzecz osÓb
fizycznych

Świadczenia społeczne

ośrodki Pomocy Społecznej
WfDATKIBlEZĄcE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) Wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fuńdusz pracy

b) Wydatki zuliązane z
realizacją ich zadań
statutowYch

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Różne opłaty iskładki
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej

2) Świadczenia na rzecz osób
fizYcznYch

Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

85215

85219



8s295

85216

85204

85228

31 10

3110

3'1 10

40 10

4040
4110

4120

Pozostała działalność
WYDATKIBlEŻĄcE
Ztego..

1) Swiadczenia na rzecz osób
tizycznych

Świadczenia społeczne

Zasiłki stałe
WYDATK|BlEącE:
Z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

Świadczenia społeczne

Rodziny zastępcze
WYDATKIBlEącE
Ztego'.

1) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze
WYDATKIBlEącE
Z tego:

'l) wydatki jednostek
budżetowych
a) wynagrodzenia i składki

od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy

70.000
70.000

70.000

70.000

78.200
78.200

78.200

78.200

7.000
7.000

7.000

7.000

14.700

14.700

14.700

14.700

11.200

2.200
1.000

300

854
854 15

Ed ukacyjna Opieka WYchowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
WYDATK;g157ĄCE
Z tego;

1) Świadczenia na rzecz osób

1.000
1.000
1.000

'1.000



3240

fizycznych

Stypendia dla uczniów 1.000

900

90001

6057

6059

4010

4040
4110

4120
4170

Gospodarka komunalna i ochrona
Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
WDATK|BlEącE
Ztego:

'1) Wydatki jednostek
budŹetowych
a) Wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynag rodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

b) Wydatki zwięane z
realizacją ich
statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
RÓżne opłaty i składki
odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości

WYDATK| MAJĄTKoWE
Z tego:

1) wydatki jednostek
budzetowYch

Wydatki inwestYcYjne jednostek
budżetowych
Wvdatki inwestvcYine iednostek

3.667.1 1 8,51

3.380.1 18,51

437.669,45

437.669,45

239.600

172.000

16.000
3s.600

6.000
'10.000

198.069,45

70.000
97.000
20.000

'1.000
4 000
5.469,c5 ł5

600

2.942.445,06

2.942..449,06

1.794.176

1.148.273,06

4210
4260
4300
4410
4430
4440

4480



150.000
150.000

150.000

150.000

7.000

120.000
120.000

120.000

120.000

2.000
1 18.000

10.000

10.000

10.000

10.000

budżetowych

Gospodarka od.Padami
WYDATKIBlEZĄCE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
budżetowych

a) Wydatki związane z
realizacją ich zadań
statutowYch

Zakup usług pozostałych

Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach
WYDATKIBlEącE
Z tego:

1) Wydatki jednostek
budżetowych
a) Wydatki zttiązane z

realizacją ich zadań
statutowych

Zakup materibłów i wyposażenia

oświetlenie ulic , placów i drog
WYDATKIBIEZACE
Z tego:

1) Wydatki iednostek
budŹetowych
a) Wydatki związane z

realizacją ich zadań
statutowYch

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

Wptywy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska
WYDATK|BlEzĄcE
Ztego'.

1) WYdatki jednostek
budżetowych
a) Wydatki zwiąane z

realizacją ich



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000

921

92105

92116

2360

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania z zakresu
kultury
WYDATK|BlEŻACE
Ztego'.

't ) Dotacje na zadania bieżące

Dotacja celowa z budżetu
jednostki samoządu
terytorialnego udzielone w trybie
ań'22'1ustawy na finansowanie lub
dofi nansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego

Biblioteki
WYDATK|BlEŻACE
Z tego:

'1) Dotacja na zadania bieżące

Dotac|a podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultu ry

71.500

26.500

26.500

26.500

26.500

45.000
45.000

45.000

45.000

926
92605

2360

Kultura fizyczna i spoń
Zadania z zakresu kultury
fizycznej i spońu
WYDATKIBIEZACE
Z tego:

1) Dotacja na zadania bieżące

Dotacja celowa z budżetu
jednostki samoządu
terytorialnego, udzielone w trybie
ań.22'1 ustawy na finansowanie
lub dofi nansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalnoŚć pożytku publicznego

222.750
'158.000

'158.000

158.000

158.000



64.750
64.750

39.650

30.000

3.100
5.700

850
25.'t00

3.000
16.100
6.000

obiekty spońowe
1) WYdatki jednostek

budżetowych
a) Wynagrodzenia i składki od

nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynag rodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy

b) Wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

4010

4040
4110

4120

19.381.243,6'1Wydatki budżetowe ogołem:

Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe bz-mienie:

Załącznik Nr '1

do uclrwały Rady Gminy Nr 1 88/ Xxl)U2013
zdnia2g stYcznia 2013 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTOM FINANSOW

PUBLlcZNYcH UDZIELANYoH z BUDŻETU GMlNY

(W trybie przewidzianym u't"*iionńz4 kwietnia 20o3 roku o działalności pożytku

'''p'u't-li"rl"go i o wolóntariale}rt'r r ust'r pkt 2' ust'2 ' 
j't'Dz'U' z2010 'Br 234'

poz.1536 zpóżn.zm.)



drodze
konkursu

terenu gminy RoŹwienica w piłce nożnej w
miejscowości Rudołowice

zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

29.000 Szkolenie spońowe , doskonalenie uzdolnień i

sprawności flzyczn€1dzieci i młodziezy z
terenu gminy Rozwienica w piłce nożnej w
mieiscowości Węgierka

Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

2.000 Szkolenie spońowe, doskonalenie uzdolnień i

sprawności flzycznej dzieci i młodzieŻy z
terenu gminy RoŹwienica w piłce nożnej,
siatkowej , lekkoatletyce przy Szkole
Podstawowei w mieiscowości Tyniowice

Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

2.000

Szkolenie spońowe, doskonalenie uzdolnień i

sprawności flrycznĄ dzieci i młodzieży w piłce
nożnej , siatkowej' lekkoatletyce przy Szkole
Podstawowei w mieiscowości Rudołowice

Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

2.000
Szkotenie spońowe, doskonalenie uzdolnień i

sprawności flzycznĄ dzieci i młodzieży w
piłce nożnej, siatkowej' lekkoat|etyce przy
Zespole Szkół w Węgierce

Celowa na
zadnia
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

2 000
Szkolenie spońowe, doskonalenie uzdolnień i

sprawności flzycznĄ dzieci i młodzieży w piłce
nożnej' siatkowej, lekkoatletyce przy Zespole
Szkoł w Rozwienicy

Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

2.000
Śzkolenie śpońowe, doskonalenie uzdolnień i

sprawności flzycznĄ dzieci i młodzieŹy w piłce
nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole
Podstawowei w Woli Węgierskiej

Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
d rodze
konkursu

'1.500
Kultywowanie historii, tradycji i kultury
Rudołowic

Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

10.000
Rozwijanie kultury ludowej, zwyczajów i

obrzędów ludowych
Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

15.000
organizacja przedsięwzięć kulturalnych na
rzecz społeczności gminy RoŹwienica

Celowa na
zadania
zlecone

Podmiot
wybrany w
drodze
konkursu

43.375
dowożenie dzieci niepełnosprawnych
realizujących obowiązek szkolny do oŚrodka
Rehabilitacyjno - EdukacYjno
Wychowawczego
w Jarosławiu

celowa na
zadanie
zlecone

ÓGóŁEM
227.875



Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr 'l8B/XX|X/20'13

z dnia 29 stycznia 2013 roku

ZESTAW|ENlE DoTAcJl DLA JEDNoSTEK SEKToRA FlNANSÓW
PUBL|CZNYCH UDZ|ELANYCH Z BUDŻETU GM|NY

Podmiot
otrzymujący
dotacię

Kwota
dotacji

Zadanie realizowane Rodzaj dotacji

Biblioteka
Publiczna

45.000 Koszty bieżącej działalności Podmiotowa

lzba Rolnicza '12.360 Wpłata na rzecz lzby Rolniczej (

2o/o wpływów od podatku rolnego)
Wpłata

57.360 oGoŁEM
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&3
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Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad wykonaniem Uchwaty powierza się Komisji Rewizyjnej'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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