
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LVII/349/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 10 roku

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( Dz. U.
Nr ]42. poz ]591 z 2001 roku ze zmianami oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych

Rada Gminy Fredropol uchwala

§ l
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 2.000,- 1 zal Nr 11

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwot 64.484,- 1 zal Nr 21

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 66.484,- 1 zal Nr 21

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 2.000,- w dziale:
- dzial 92] rozdzial 92] 05 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 2.000,- z tyt.

otrzymanych darowizn na organizacje gminnych uroczystosci
§3

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 64.484,-w dzialach:
- dzial 80] rozdzial 801]4 o kwote 6.590,-
- dzial 801 rozdzial 801]3 o kwote 20.094,-
- dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote ]9.700,-
- dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 18.100,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 66.484,- w dzialach:
- dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 2.000,

z przeznaczeniem na organizacje imprez gminnych zgodnie z kalendarzem imprez
- dzial 600 rozdzial 600]6 Drogi publiczne gminne o kwote ]0.000,- z przeznaczeniem na

remonty dróg
dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 3.100,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen

- dzial 754 rozdzial 754]2 Ochotnicze straze pozarne o kwote 5.000,- z przeznaczeniem na
zakup materialów i wyposazenia o kwote 5.000,-

- dzial 80] rozdzial 80114 o kwote 6.590 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
- dzial 801 rozdzial 80113 Dowozenie uczniów do szkól o kwote 14.700,- z przeznaczeniem

na dowóz dzieci niepelnosprawnych do Osrodka Rehabilitacyjno - wychowawczego w
Przemyslu - kwota 14.700,-

- dzial 854 rozdzial 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwote 20.094,- z przeznaczeniem
na pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne i wyprawka szkolna 1 wklad wlasny 1

- dzial 020 rozdzial 02001 gospodarka lesna o kwote 5.000,- na zakup uslug
§4

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia



Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr LVlI/349/2010
Rady Gminy Fredropol
z dnia 12 listopada 2010 roku

Dzial
Rozdzial§ WyszczególnienieI Zmniejszenie I Zwiekszenie

921

Kulturaioch ronadziedzictwa i-2.000,-
I

narodowego II

92105
Pozostale zadania w zakresie kultury-

2.000.-

0960

Otrzymane spadki,zapisy darowizny w-I

2.000'-1postaci pienieznej Razem

zwiekszeniadochodów-

I budzetowych
2.000,-



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr LVII/349/201 O
Rady Gminy Fredropol
z dnia 12 listopada 20lO roku

I L 4430 Rózne oplaty i skladkiiH-~-I 16060 Wydatki inwestycyjne jst

754 T -- r Bezpieczenstwo pUbliczne i ochrona

przeciwpozarowa

r- - 75422 - .::-] Ochotnicze straze pozarne I --i-- 5.000.-_____ E210 Zakup materialów i wyp~sazenia ~ n_~_~ __ 3.000,-

b- 14300 Zakup uslug pozostalych -t-------- i 2~~~

1801 _ I Oswiata i wychowanie ~+ 26.68~ 21.290,-1

L- 8011_~~l Dowozenie uczniów do szkól +__ ~~09~= __14.700,~

2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie I

lub dofinansowanie zadan zleconych do -I 14.700,-
_ -o realizacji stowarzyszeniom -----l------L--~

l- ·-t---- 42IOl Zakup materialów iw wyposazenia l__IOOOO, - ~ __ ~_._- J

. 14300lZakup uslug pozostalych . ~094.- t-------=J180114 I~poly obslugi ekonomiczno-I I !

1 6.590'-1 r - ~
--l-------~

~---+_~14~~~Wynagrodzenia osobow~p~acowników __ L -! __ 4500-:jL _ ~---l-~_~Dodatkowe wynagrodzenia roczne I 350,-L ~_~

750----+---~--~-
75023

W~ Wyszczególnienie
Lesnictwo

Gospodarka lesna

4300 IZakup uslug pozostalych

Transport i lacznosc

Drogi publiczne gminne

Zakup uslug remontowych

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

40 10 1Wynagrodzenia osobowe

_ ~--t~l ~OJ Skladki na ubezpieczenie spoleczne4170 r Wynagrodzenia bezosobowe

4210 I Zaku~ materialów i wyposazenia
6060

Zmniejszenie Zwiekszenie

- 5.000,-

5.000,

5.000.

10.000,

10.000,

10.000,-

3.100

3. l 00-

19.700,

19.700.-

- ~2.000,-
~~--=-L- 55 0.-

~ 550 ~
l~.700,-1 _~_ '-1
).OOO,-r -~

18.100 -I~----~
, I

-i

18.100 - -

13.100:- l
5.000'-1 I

J -~.OOO -,

Wydatki inwestycyjne jst

Administracja publiczna

Urzedy gmin

4270

Dzial I Rozdzial
020

f-- , 02001Lt 600
60016

--

I

l700
I

~ 170005

l----t --

rr--I~ -



854

921

i---------

85415

92105

4110 I Skladki na ub~zpi~czenia spoleczn~

4120 I Skladki na Fundusz Pracy

4210 I Zakup materialów i wyposazenia

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

3240 Stypendia dla uczniów

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego--------
Pozostale zadania w zakresie kultury

4210 j Zakup materialów i wyposazenia
4300 I Zakup uslug pozostalych

Razem zmniejszenia i zwiekszenia
wydatków budzetowych

6.240,-

64.484,-

1.720,-1

370,-

20.094,

20.094,

17.490,-

2.604,

2.000,-

2.000,

500,

1.500,-

66.484,-


