
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XLVI/312/2010
Rady Gminy Fredropol

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych

Rada Gminy Fredropol
uchwala

§ 1

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 522.003,05 1 zal Nr 11

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 65.240,- 1zal Nr II
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 348.240,- 1zal Nr 21

""'----' Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 805.003,051 zal Nr 21

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 522.003,05 w dzialach:

1) dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 500.000,-
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg gminnych zgodnie z Promesa 1 Pismo
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji Nr BUSKZ 5901-1-108/1 O z dnia 21
stycznia 20 lOr 1 i Pismem z dnia 17 luty 2010 Nr BUSKZ 5901-1-522/1 O z Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji

2) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 230,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne w zwiazku ze zmianami w podziale zadan w administracji publicznej w
województwie 1 ochrona pomników przyrody 1

3) dzial 852 rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne
o kwote 1.860,- z przeznaczeniem na skladki z ubezpieczenia zdrowotnego 1 kwota 1.190,
- zadania zlecone, 670,- - zadania wlasne 1

4) dzial 852 rozdzial 85214 zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwote 9.570,- z przeznaczeniem na wyplate swiadczen spolecznych 1
zasilki okresowe 1

5) dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 10.343,05 z tytulu przewalutowania
1 dot. Porozumienie miedzy Województwem podkarpackim a Gmina Fredropol- sfinansowanie

PPWOWI

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 65.240,- w dzialach:

1. dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 63.500,-

2. dzial 852 rozdzial 85216 Zasilki stale o kwote 1.740,- - wyplata swiadczen spolecznych 
zasilki stale

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 348.240,-,- w dzialach:



1. dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 248.000,- na
zadani u:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Aksmanice, Klokowice, Mlodowice
i Fredropol wraz z oczyszczalnia scieków wSierakoscach" 248.000,-

2. dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 63.500,-
3. dzial 852 rozdzial 85216 Zasilki stale o kwote] .740,- - wyplata swiadczen spolecznych

- zasilki stale

4. dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami kwota 35.000,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 805.003,05 w dzialach:

1) dzial 020 rozdzial 02001 Gospodarka lesna o kwote 10.000,- z przeznaczemem na
wydatki biezace

2) dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 30.000,- z przeznaczeniem na
zimowe utrzymanie dróg

3) dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 642.000,-
z przeznaczeniem remonty dróg gminnych na zadania:

- " Remont drogi gminnej w Klokowicach
- " Remont drogi gminnej Nowe Sady
- " Remont drogi gminnej w Kniazycach

4) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 230,- z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne w zwiazku ze zmianami w podziale zadan w administracji
publicznej w województwie I ochrona pomników przyrody I

5) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 35.000,- z
przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne

6) dzial 852 rozdzial 852] 3 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia
rodzinne o kwote 1.860,- z przeznaczeniem na skladki z ubezpieczenia zdrowotnego I
kwota 1.190,- - zadania zlecone, 670,- - zadania wlasne I

7) dzial 852 rozdzial 852] 4 zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie
rentowe o kwote 9.570,- z przeznaczeniem na wyplate swiadczen spolecznych I zasilki
okresowe I

8) dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 10.343,05 z przeznaczeniem na
sfinansowanie programu PPWOW zgodnie z zasadami Integracji Spolecznej

9) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 66.000,
I Dokumentacja na kanalizacje sanitarna wsi Darowice, Kniazyce"l

§ 3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia



RADA GMINY
Fredropol

ZalNr l do Uchwaly Nr XLVl/312/2010
Rady Gminy Fredropol

z dnia 30 marca 2010 roku ----
Dzial

Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

600

Transport i lacznosc -500.000,-

60078

Usuwanie skutków klesk zywiolowych -500.000,-

2030

Dotacje celowe przekazywane z budzetu -500.000,-

panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin750

Administracja publiczna -230,-

75023

Urzedy gmin -230,-

2030

Dotacje celowe przekazywane z budzetu -230,-

panstwa na realizacje

wlasnychzadan

biezacych gmin852

Pomoc spoleczna 65.240,-21. 773,05

85212

Swiadczeniarodzinne,zaliczka

alimentacyj na

orazskladkina
ubezpieczenia emerytalne

lrentowez63.500,-

ubezpieczenia spolecznego 2010

Dotacje celowe otrzymywane z budzetu
panstwa na realizacje zadan biezacych zzakresu

administracjirzadowejoraz63.500,-

innych Zadan zleconych gminie 85213

Skladkinaubezpieczeniazdrowotne

oplacane za osoby pobierajace

niektóre

swiadczenia z pomocy
spolecznej oraz1.860,-

niektóre swiadczenia rodzinne 2010

Dotacje celowe otrzymywane z budzetu -

panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracj irzadowejoraz 1.190,-

innych zadan zleconych gminie 2030

Dotacje celowe przekazywane z budzetu
panstwa na realizacje

wlasnych zadan
biezacych gmin

670,-

85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na-

ubezpieczenie emerytalne i rentowe
9.570,-

2030

Dotacje celowe przekazywane z budzetu -

panstwa na realizacje
wlasnychzadan

biezacych gmin

9.570,-

85216

Zasilki stale 1.740,--

2030
Dotacje celowe przekazywane z budzetu

panstwa na realizacje
wlasnychzadan

biezacych gmin

1.740,--

85295

Pozostala dzialalnosc 10.343,05

2023

Dotacje celowe otrzymywane z budzetu



."

- ~ ---

panstwa na zadania biezace realizowane
przez gmme

na podstawie porozumien z 10.343,05

organami administracj i rzadowej Ogólem

zmniejszeniaIzwiekszenia

dochodów budzetowych
65.240,-522.003,05

.cy



RAnA GMI7\~T
Fredr: J. ~ .lZal. Nr XLVI/312/20ToOpol

2 do Uchwaly Nr
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 marca 2010 roku

- ~

Dzial
Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

020

Lesnictwo -10.000,-

02001

Gospodarka lesna -10.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -10,000,-

600

Transport i lacznosc -672.000,-

60016

Drogi publiczne gminne -30.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -30.000,-

60078

Usuwanie skutków klesk zywiolowych -642.000,-

4270

Zakup uslug remontowych -642.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa35.000,-35.000,-

70005

Gospodarkagruntam i1

nieruchomosciami
35.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.300,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe 35.000,-

4110

Skladki na ubezpieczenie spoleczne 2.000.-

4120

Skladki8 na Fundusz Pracy 700.-

750

Administracja publiczna -230,-

75023

Urzedy gmin -230,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników -200,-

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne -26,-

4120

Skladki na Fundusz Pracy -4,-

852

Pomoc spoleczna 65.240,-21. 773,05

85212

Swiadczeniarodzi nne,zali czka
alimentacyjna

orazskladkina
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z

63.500,--

ubezpieczenia spolecznego
3110

Swiadczenia spoleczne 61.650,--

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.194,--

4110
Skladki na ubezpieczenie spoleczne 164,--

4120
Skladki na Fundusz Pracy 29,--

4300
Zakup uslug pozostalych 463,--

85213
Dotacje celowe przekazywane z budzetu-1.860,-

panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin4130

Skladki na ubezpieczenie Zdrowotne -1.860,-



-----
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki-9.570,-

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110

Swiadczenia spoleczne -9.570,-

85216

Zasilki stale 1.740,--

3110
Swiadczenia spoleczne 1.740,--

85295

Pozostala dzialalnosc 10.343,05

4303

Zakup uslug pozostalych 10.343,05

900

GospodarkakomunalnaIochrona 248.000,-66.000,-
srodowiska 90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód248.000,-66.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jst 66.000,-

6059

Wydatki inwestycyjne jst 248.000,--

Ogólem
zmniejszeniaIzwiekszenia

wydatków budzetowych
348.240,-805 003,05


