
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr L/328/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 7 czerwca 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 o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 roku

Rada Gminy Fredropol
uchwala

§ 1

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 1.330.719,091 zal nr 1 1

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 94.015,- 1 zal nr 1 1

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 237.695,91 1zal Nr 2 1

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 1.474.400,-1 zal Nr 2 1

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 1.330.719,09 w dzialach:

1) dzial 600 rozdzial 60017 drogi wewnetrzne o kwote 12.700,- z przeznaczeniem na remont
dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Pismo GG.1.3040167-7/09 z Departamentu
Geodezji i Gospodarki mieniem

2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 928.699,09 
srodki na termomodernizacje budynków administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol
i budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach - Realizacja programu z dofinansowania
ze srodków RPO

3) dzial 750 rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwote 2.000,
- dotacja Starostwa Powiatowego na promowanie powiatu poprzez organizacje
FranciszkaJ1skich Spotkan Mlodych i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w 2010 roku
1 Porozumienie z dnia 10 maja 2010 rokul

4) dzial 758 rozdzial 75831 Czesc równowazaca subwencji ogólnej dla gmin o kwote 2.879,
1 na podstawie Zalacznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/21 10 1

5) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 5.000,- z przeznaczeniem na
organizacje wycieczki dla uczniów Szkoly Podstawowej w Rybotyczach

6) dzial 921 rozdzial 92195 Pozostala dzialalnosc 379 441,- z tyt. - Aneks Nr 2 do umowy Nr
00052-6922-UM0900101/09 z dnia 2009-08-27

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 94.015,- w dziale:

1) dzial 758 rozdzial 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego o kwote 94.015,- 1 na podstawie Zalacznika do pisma Ministra Finansów nr
ST3/4820/2/1 O 1

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 237.695,91 w dziale:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 20.000,-
2) dzial 710 rozdzial 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5.000,-



3) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 95.295,91
4) dzial 757 rozdzial 75702 Odsetki od samorzadowych papierów wartosciowych o kwote

22.000,-
5) dzial 851 rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi o kwote 5.400,-
6) dzial 900 rozdzial 90015 o kwote 10.000,-
7) dzial 921 rozdzial 92116 Biblioteki o kwote 80.000,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 1.474.400,- w dzialach:

l) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 1.381.000,- na:
- "Zagospodarowanie centrum wsi Kalwaria Paclawska - remont swietlicy wiejskiej
i urzadzenie terenu" kwota 34.000,-

- " Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol i budynków
szkolnych w Fredropolu i Huwnikach"kwota 1.334.500,-

- " Dokumentacja projektowa, kosztorysy, remont swietlicy w Kniazycach" kwota 12.500
2) dzial 020 rozdzial 02001 Gospodarka lesna o kwote 13.000,- z przeznaczeniem na zakup

materialów i uslug
3) dzial 600 rozdzial 60017 drogi wewnetrzne o kwote 29.700,- z przeznaczeniem na remont

drogi w Mlodowicach
4) dzial 710 rozdzial 71035 Cmentarze o kwote 5.000,- z przeznaczeniem na zakup materialów

i wyposazenia
5) dzial 750 rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwote 2.000,-

- z przeznaczeniem na organizacje Franciszkanskich Spotkan Mlodych i Wielkiego Odpustu
Kalwaryjskiego w 2010 roku I Porozumienie z dnia 10 maja 20 lOrokul

6) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 5.000,- z przeznaczeniem na wydatki
zwiazane z organizacja wycieczki uczniów Szkoly Podstawowej w Rybotyczach

7) dzial 851 rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi o kwote 5.400,- z przeznaczeniem
na uslugi remontowe

8) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwote 31.300,- z przeznaczeniem
na udzielanie swiadczen pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

9) dzial 926 rozdzial 92695 Pozostala dzialalnosc o kwote 2.000,- z przeznaczeniem na
wydatki biezace: zakup materialów i wyposazenia, zakup energii, zakup uslug pozostalych

§3

1) Zwieksza sie przychody budzetu o kwote 524.748,58 w tym:

§ 952 " Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwote 524.748,58-

2) Zwieksza sie rozchody budzetu o kwote 524.748,58 z tego:
§ 992 " Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów"o kwote 524.748,58 Iw tym
kwota 369.948,58 z ty1. prefinansowania I

3) Zwieksza sie limit zobowiazan z tyto zaciaganych kredytów i pozyczek oraz emisji papierów
wartosciowych o kwote 524.748,58,- w tym na:

-sfinansowanie splat zobowiazan z tytulu wczesniej zaciagnietych kredytów i pozyczek
o kwote 524.748,58 I w tym kwota 369.948,58 z tyto prefinansowania I



§4

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia



RADA GMINY
FredropolZal Nr l

do Uchwaly nr L/328/2010
Rady Gminy Fredropol
z dnia 7 czerwca 20 l O roku

- --- --~-
Dzial

Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

600

Transport i Lacznosc -12.700,-

60017

Drogi wewnetrzne -12.700,-

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na -

realizacje zadan biezacych jednostek
12.700,-

sektora finansów publicznych 700

Gospodarka mieszkaniowa 928.699,09

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 928.699,09

6208

Dotacje rozwojowe 928.699,09

750

Administracja publiczna -2.000,-

75075

Promocja jednostek samorzadu
terytorialnego

2.000,-

2320

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na
zadania biezace realizowane na podstawieporozumien miedzy jednostkamisamorzadu terytorialnego

2.000,-

758

Rózne rozliczenia 94.015,-2.879,-

75801

Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dlajst94.015,--

2920
Subwencja ogólna z budzetu panstwa 94.015,--

75831

Czesc równowazaca subwencji ogólnej dla-2.879,-

gmm 2920
Subwencja ogólna z budzetu panstwa -2.879,-

801

Oswiata i wychowanie -5.000,-
-80101

Szkoly podstawowe -5.000,-

0960

Otrzymane spadki zapisy darowizny -5.000,-

w postaci pienieznej 921

Kultura i ochrona dziedzictwa -379.44] ,-

narodowego 92195

Pozostala dzialalnosc -379.441,-
.--6298

Srodki na dofinansowanie wlasnych

inwestycji gmin ( zwiazków gmin ),powiatów (zwiazków powiatów),samorzadów województw, pozyskane z

-379.441,-

innych zródel Ogólem zwiekszenia dochodów 94.0]~ 1.,30.719,09budzetowych
W' \.\\ ..

lcep,~ -.CY
Rad .

Wladz' ~"'~1 lr\llmerz



RADA GMINY
Fredropol

Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr L/32812010
Rady Gminy Fredropol
z dnia 7 czerwca 2010 roku

--- ---
Dzial

Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

020

Lesnictwo -13.000,-

02001

Gospodarka lesna -13.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia -7.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -6.000,-

600

Transport i lacznosc -29.700,-

60017

Drogi wewnetrzne -29.700,-

4270

Zakup uslug remontowych -29.700,-

700

Gospodarka mieszkaniowa20.000,-1.381.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami20.000,-1.381.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 15.000,--

4300
Zakup uslug pozostalych 5.000,--

6050
Wydatki inwestycyjne jst -46.500,-

6058

Wydatki inwestycyjne jst -928.699,09

6059

Wydatki inwestycyjne jst -405.800,91

750

Administracja publiczna95.295,912.000,-

75023

Urzedy gmin 95.295,91-

4270
Zakup uslug remontowych 90.000,--

4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym 295,91-

programów i licencji
--6060

Zakupy inwestycyjne jst 5.000,--

75075
Promocja jednostek samorzadu

terytorialnego

-2.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia -2.000,-

757

Obsluga dlugu 22.000.--

75702
Obsluga papierów wartosciowych22.000,--

kredytów i pozyczekjst
8110

Odsetki od samorzadowych papierów 22.000,--
wartosciowych

710

Dzialalnosc uslugowa 5.000,-5.000,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego5.000,--

4300
Zakup uslug pozostalych 5.000,--

71035

Cmentarze -5.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia -5.000,-

801

Oswiata i wychowanie -5.000,-



- ~-

80101 Szkoly podstawowe -5.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -5.000,-

851

Ochrona zdrowia 5 400,-5.400,-

85154

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 5.400,-5.400,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,----4210 Zakup materialów i wyposazenia 3.900.--

4270
Zakup uslug remontowych -5.400,-

4410

Podróze sluzbowe krajowe 500,--~854 Edukacyjna opieka wychowawcza-31.300,-
--85415

Pomoc materialna dla uczniów -31.300,-

3240

Stypendia dla uczniów -31.300,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona10.000,--
srodowiska

90015

Oswietlenie ulic placów i dróg 10.000,--

6050
Wydatki inwestycyjne jst 10.000,--

921
Kultura i ochrona dziedzictwa80.000,-

-=-

narodowego
92116

Biblioteki 80.000,-

2480

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
~

-samorzadowej instytucji kultury-
80.000,-

~dGminnej biblioteki publicznej 926

Kultura fizyczna i sport -

92695
Pozostala dzialalnosc

I
- 2.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia -500,-

4260

Zakup energii -1.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -500,-

Razem zmniejszenia i zwiekszenia wydatków budzetowych
237.695,911.474.400,-~-

Wice~~~cyWlodz~


