
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LIII/331/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 usL 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 publiczny)

Rada Gminy Fredropol uchwala

§ 1
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 22.731,- 1 zal Nr 1/
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 10.000,- 1 zal Nr 21

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 452.731,- 1zal Nr 21
§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 22.731,- w dzialach:

dzial 921 rozdzial 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwote 22.731,
zgodnie z promesa na dofinansowanie "Prace pielegnacyjnych i konserwatorskich
rejestrowanych zabytków- drzewostany na cmentarzach komunalnych: Oarowice,
Mlodowice"

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 10.000,- w dziale:

- dzial 710 rozdzial 71035 Cmentarze o kwote 10.000,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 452.731,- w dziale:

- dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód" Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Aksmanice, Klokowice, Mlodowice, i Fredropol wraz z
oczyszczalnia scieków w Sierakoscach"- kwota 420.000,-

- dzial 921 rozdzial 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwote 32.731,-
z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z utrzymaniem cmentarzy - "Prace pielegnacyjne
i konserwatorskie rejestrowanych zabytków- drzewostany na cmentarzach komunalnych:
Darowice, Mlodowice"

Zwiekszyc deficyt budzetu gminy o kwote 420.000,-

Zwiekszyc przychody budzetu gminy o kwote 420.000,- w tym:
§952 " Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym o kwote 420.000,-

Zwiekszyc limit zobowiazan z tyt. zaciaganych kredytów i pozyczek oraz emisji papierów
waliosciowych o kwote 420.000,- w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 420.000,
§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
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Zalacznik Nr 1
do Uchwaly nr LIIl/3311201 O
Rady Gminy Fredropol
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

- - --~ -
Dzial

Rozdzial§Wyszczególnienie ZmniejszenieZwiekszenia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

-22.731,-

92120

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

-22.731,-

2440

Dotacje otrzymane z panstwowych
funduszy celowych na realizacje zadan

-22.731,-

biezacych jednostek sektora finansów publicznychOgólem zwiekszenia dochodów

-22.731,-

budzetowych



--

Zalacznik Nr 2
do Uchwaly nr LIlII 33 I/20 1O

Rady Gminy Fredropol
z dnia II sierpnia 2010 rok

-~- - ----
Dzial

Rozdzial§Wyszczególnienie ZmniejszenieZwiekszenie

710

Dzialalnosc uslugowa 10.000,--

71035

Cmentarze 10.000,--

4210
Zakup materialów i wyposazenia 5.000,--

4300
Zakup uslug pozostalych 5.000,--

900
Gospodarka komunalna i ochrona 420.000,-

srodowiska 90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód 420,000,-

6059

Wydatki inwestycyjne jst 420.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa -32.731,-

narodowego 92120

I
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -32.731,-

4300

Zakup uslug pozostalych -32.731,-

Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia wydatków budzetowych
10.000,-452.731,-

\


