
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XL/284/2009

Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 pazdziernik 2009 rok

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
( Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku ze zmianami oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Fredropol uchwala

§ 1
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 20 000,
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 3 822,
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 459319,-

§2
'--- Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 20 000,- w dziale:

- dzial 700 rozdzial 70005 § 077 o kwote 20 000,- z tyto sprzedazy nieruchomosci

§3

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 3 822,- w dzialach:

dzial 852 rozdzial 85219 o kwote 3 822,- z tyto wynagrodzen osobowych POKL
§4

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 459 319,- w dzialach:
dzial 600 rozdzial 60016 o kwote 435 497,- z przeznaczeniem na zadanie "Remont drogi
gminnej do Osiedla wSierakoscach"

- dzial 700 rozdzial 70005 o kwote 1O 000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace
/ wynagrodzenia osobowe, zakup materialów i wyposazenia, zakup energii /

- dzial 750 rozdzial 75023 o kwote 1O 000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace
/ zakup materialów, energii i uslug /

- dzial 852 rozdzial 85219 o kwote 3 822,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
POKL

§5

Zwieksza sie planowany deficyt budzetu na 2009 rok o kwote 435497,
§6

Zwieksza sie przychody z tyt. dlugoterminowych kredytów i pozyczek o kwote 435497,
§7

Zwieksza sie limit zobowiazan z tyto zaciaganych kredytów i pozyczek na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetu gminy o kwote 435497,-

§8
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§9
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia



Zalacznik Nr l
do Uchwaly Nr XL/284/09
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 pazdziernik 2009 rok

------- - -~~ ~~--- --
Dzial

Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

700

Gospodarka mieszkaniowa-20 000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami-20 000,-

0770

Wplaty z tyto odplatnego nabycia prawa-20 000,-

wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosciRazem zmniejszenia i zwiekszenia

-
dochodów budzetowych

20 000,-
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Zalacznik nr 2
do Uchwaly Nr XL/284/09
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 pazdziernika 2009 rok

- - ----~--~.- -
Dzial

Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

600

Transport i Lacznosc -435497,-

60016

Drogi publiczne gminne -435497,-

4270

Zakup uslug remontowych -435497,-

700

Gospodarka mieszkaniowa -10 000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami-10 000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników -3 000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia -3 000,-

4260

Zakup energii
-4 000,-

750

Administracja publiczna -10 000,-

75023

Urzedy gmin -10 000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia -2 000,-

4260

Zakup energii -4 000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -4 000,-

852

Pomoc spoleczna 3 822,-3 822,-

85219

Osrodki pomocy spolecznej 3 822,-3 822,-

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 629,83-

4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników 192,17-

4178
Wynagrodzenia bezosobowe -3 629,83

4179

Wynagrodzenia bezosobowe -192, 17

Razem zmniejszenia i zwiekszenia

3 822,-459319,-
wydatków budzetowych


