
Uchwala Nr LV/33812010
Rady Gminy Fredropol

z dnia 30 wrzesnia 2010 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 l O 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 2.387,- / zal Nr l /
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 95.000,- / zal Nr 2 /
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 97.387,- / zal Nr 2/

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 2.387,- w dziale:

- dzial 750 rozdzial 75056 Spis powszechny i inne § 2010 o kwote 2.387,- z przeznaczeniem
na aktualizacje wykazów gospodarstw rolnych

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 95.000,- w dzialach:

- dzial O 10 rozdzial 01008 Melioracje wodne o kwote 5.000,-
- dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 80.000,- w tym:

- 15.000,- wydatki biezace,
- 30.000,- na zadaniu" Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy swietlicy wiejskiej w

Makowej
- 35.000,- na zadaniu remont swietlicy wiejskiej w Klokowicach

- dzial 900 rozdzial 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwote 10.000,-

Zwiekszyc v,rydatkibudzetowe o kwote 97.387,- w dzialach:

- dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 52.000,- z przeznaczeniem na
zakup materialów do remontu dróg oraz naprawa dróg gminnych

- dzial 600 rozdzial 60095 Pozostala dzialalnosc o kwote 2.000,- z przeznaczeniem na zakup
materialów

- dzial 750 rozdzial 75056 Spis powszechny i inne o kwote 2.387,- z przeznaczeniem na
aktualizacje wykazów gospodarstw rolnych

- dzial 754 rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne o kwote 16.000,- z przeznaczeniem na
zakup materialów i uslug

- dzial 801 rozdzial 80110 Gimnazja o kwote 25.000,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osobowe pracowników

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia



Zalacznik Nr 1
do Uchwaly nr LV/338/2010
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 wrzesnia 2010 roku

---------- - ---

Dzial
Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

750

Administracja publiczna -2.387,-

75056

Spis powszechny i inne -2.387,-

2010

Dotacje celowe otrzymywane z
-2.387.-

budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadan zleconychgmInIeRazem zwiekszenia dochodów

-2.387,-

budzetowych



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly nr LV/338/2010
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 wrzesnia 2010 roku

------ -

Dzial Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie
010

Rolnictwo i lowiectwo 5.000,-

01008

Melioracje wodne 5.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych 5.000,-

600
Transport i lacznosc 54.000,-

60016

Drogi publiczne gminne 52.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 22.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych 30.000,-

60095

Pozostala dzialalnosc 2.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 2.000,-

700
Gospodarka mieszkaniowa80.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami80.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych 15.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jst 65.000,-

750

Administracja publiczna 2.387,-
75056

Spis powszechny i inne 2.387,-

3040

Nagrody o charakterze szczególnym nie 2030,-
zaliczane do wynagrodzen 4 I 10

Skladki na ubezpieczenie spoleczne 307,-

4120

Skladki na Fundusz Pracy 50,-
754

I

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 16.000,-
przeciwpozarowa 75412

I

Ochotnicze straze pozarne 16.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 4.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych 12.000,-

801
I Oswiata i wychowanie 25.000,-

80110

Gimnazja 25.000,-1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,-

900
Gospodarka komunalna i ochrona10.000,-

srodowiska
I

90003
Oczyszczanie miast i wsi 10.000,-II--I

t-
4300Zakup uslug pozostalych 10.000,-

I

I
'---- L95.000,-1--';7.3871

Razem zmniejszenia i zwiekszenia
wydatków budzetowych

"I \.


