
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr 111/8/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 22.grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 l Orok

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( Dz.U.
Nr 142 poz 1591 z 200 l roku ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych

Rada Gminy Fredropol uchwala
§ l

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 4.751.369,10 / zal Nr l /
Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 5.510.499,09/ zal Nr 1/
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 5.703.589,69/ zal Nr 2 /
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 4.944.459,70.lzal nr 2/

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 4.751.369, l Ow dzialach:

l) dzial 020 rozdzial 02001 Gospodarka lesna o kwote 57.849,60 z przeznaczemem na
zalesienie gruntów rolnych

2) dzial 020 rozdzial 02001 Gospodarka lesna § 0840 o kwote 35.000,- z tyto sprzedazy drzewa
3) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami §0470 o kwote 15.000,

z tyt. wplywu z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci
4) dzial 756 rozdzial 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od
osób fizycznych o kwote 29.200,-

5) dzial 756 rozdzial 75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jst na podstawie
ustaw / wplywy z oplaty eksploatacyjnej! § 0460 o kwote 22.000,-

6) dzial 80 l rozdzial 80 l Ol szkoly podstawowe o kwote 4.000,- z przeznaczeniem dla Szkoly
Podstawowej wSierakoscach - srodki otrzymane z PZU

7) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 6.519,50 na
zadaniu Termomodernizacja budynków administracyjnych UG Fredropol i budynków
szkolnych w Fredropolu i Huwnikach - kwota 6.519,50

8) dzial 900 rozdzial 9000 l Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 4.581.800,- na
zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Aksmanice, Klokowice,
Mlodowice, i Fredropol wraz z oczyszczalnia scieków wSierakoscach - kwota 4.581.800,-

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 5.510.499,09 w dzialach:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomosciami o kwote 928.699,09 na
zadaniu" Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol i
budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach"

2) dzial 900 rozdzial 9000 l Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 4.581.800,- na
zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Aksmanice, Klokowice,
Mlodowice, i Fredropol wraz z oczyszczalnia scieków wSierakoscach - kwota 4.581.800,-

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 5.703.589,69 w dzialach:

l) dzial 020 rozdzial 02001 Gospodarka lesna o kwote 55.849,60/ srodki wlasne /
2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 928.699,09 na



zadaniu" Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol i
budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach"

3) dzial 700 rozdzial 70005Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 135.300,- na
zadaniu Remont swietlicy wiejskiej w Klokowicach - 135.300,

4) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 1.941,-
5) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 4.581.800,- na

zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Aksmanice, Klokowice,
Mlodowice, i Fredropol wraz z oczyszczalnia scieków wSierakoscach - kwota 4.581.800,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 4.944.459,70 w dzialach:

1) dzial 0200 l Gospodarka lesna o kwote 57.849,60 z przeznaczeniem na zalesienie / srodki z
pomocy finansowej /

2) dzial O 10 rozdzial 01030 Izby rolnicze o kwote 900,- z przeznaczeniem na wplaty na rzecz
Izby rolniczej - 2% uzyskanych wplywów z podatku rolnego

3) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 3.000,-
4) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 891,- z przeznaczeniem na zakup

energii i podatku od towarów i uslug
5) dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 43.000,- z przeznaczeniem na

naprawe oraz remonty dróg gminnych
6) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 15.000,

z przeznaczeniem na zakup materialów i wyposazenia, zakup energii, zakup uslug
pozostalych

7) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 135.300,- z
przeznaczeniem na remont swietlicy wiejskiej w Klokowicach - 135.300,-

8) dzial 710 rozdzial 71035 Cmentarze o kwote 5.500,- z przeznaczeniem na zakup
materialów i wyposazenia

9) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 31.499,40,- z przeznaczeniem na zakup
energii, zakup uslug pozostalych, rózne oplaty i skladki

10) dzial 754 rozdzial 75412 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa o kwote
8.500,- z przeznaczeniem na zakup materialów i wyposazenia zakup energii oraz podróze
sluzbowe krajowe

11) dzial 801 rozdzial 80101 szkoly podstawowe o kwote 33.000,- z przeznaczeniem na zakup
energii, zakup materialów i wyposazenia, zakup uslug pozostalych

12) dzial 852 rozdzial 85202 Domy pomocy spolecznej o kwote 9.500,- z przeznaczeniem na
utrzymanie podopiecznych w domach pomocy spolecznej

13) dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic placów i dróg o kwote 10.000,- z przeznaczeniem
na zakup energii

14) dzial 926 rozdzial 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwote 650,20 z
przeznaczeniem na zakup materialów i wyposazenia

15) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 6.519,50 na
zadaniu" Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol i
budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach" - kwota 6.519,50

16) dzial 851 rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi o kwote 500,- z przeznaczeniem
na zwiekszenie dotacji dla Gminy Miejskiej Przemysl

17) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 1.050,- z
przeznaczeniem na wynagrodzenia

18) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 4.581.800,- na
zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Aksmanice, Klokowice,
Mlodowice, i Fredropol wraz z oczyszczalnia scieków wSierakoscach - kwota 4.581.800,-

Zmiana koncówek z " 8" na" 7" po stronie dochodów i wydatków zostala dokonana w zwiazku z



wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie
szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz srodków
pochodzacych ze zródel zagranicznych

§3

1) Zwieksza sie przychody budzetu o kwote 580.350,- w tym:
§ 952 " Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym o kwote
580.350,-,-

2) Zwieksza sie rozchody budzetu o kwote 580.350,- z tego:

§ 992 " Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów" o kwote 580.350,- / w tym kwota
82.989,26 z tyt. srodków otrzymanych z refundacji dot. realizacji projektu z udzialem srodków z
Unii Europejskiej w zwiazku z zawarta urnowa na realizacje zadania" Przebudowa dróg gminnych
Sólca PKS - Sierakosce i Sólca - wies"

3) Zwieksza sie limit zobowiazan z tyto zaciaganych kredytów i pozyczek oraz emisji papierów
wartosciowych o kwote 580.350,- w tym na:

- sfinansowanie splat zobowiazan z tytulu wczesniej zaciagnietych kredytów i pozyczek o kwote
580.350,- / w tym kwota 82.989,26 z tyt. srodków otrzymanych z refundacji dot. realizacji projektu
z udzialem srodków z Unii Europejskiej w zwiazku z zawarta urnowa na realizacje zadania
" Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS - Sierakosce i Sólca - wies"

§4

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~ki



Zalacznik Nr l
do Uchwaly Nr III/8/2010
Rady Gminy Fredropo]-
z dnia 22 grudnia 20] O r.

Dzial Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

020

Lesnictwo 92.849,60

02001

Gospodarka lesna 92.849,60

2460

Srodki otrzymane od pozostalych

jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizacjezadan biezacych jednostek zaliczanych
57.849,60

do sektora finansów publicznych 0840

Wplywy ze sprzedazy wyrobów 35.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa928.699,0921.519,50

70005

Gospodarka gruntami i 928.699,0921.519,50
nieruchomosciami 0470

Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i 15.000,-
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 6208

Dotacja rozwojowa 928.699,09

6207

Dotacje celowe w ramach programu
finansowanych z udzialem srodkóweuropejskich oraz srodków, o którychmowa w art.5 ust. l pkt.3 oraz ust.3 pkt.5

6.519,50
i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich756

Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednosteknieposiadajacych osobowosci prawnej

-51.200,-

oraz wydatki zwiazane z ich poborem 75616

Wplywy z podatku rolnego, podatku
lesnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynnosci cywilnoprawnych

29.200,-
oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych0310

Podatek od nieruchomosci 17.000,-

0320

Podatek rolny 8.000,-

0560

Zaleglosci od podatków zniesionych 4.200,-

756]8

Wplywy z innych oplat stanowiacych 22.000,-
dochody JST na podstawie ustaw 0460

Wplywy z oplaty eksploatacyjnej 22.000,-

801

Oswiata i wychowanie 4.000,-

80101

Szkoly podstawowe 4.000,-



0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pienieznej

4.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona4.581.800,-4.581.800,-
srodowiska 90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód4.581.800,-4.581.800,-

6208

Dotacje rozwojowe 4.581.800,--

6207
Dotacje celowe w ramach programu

finansowanych z udzialem srodkóweuropejskich oraz srodków, o którychmowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5

-4.581.800,-

i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskichOgólem zwiekszenia dochodówbudzetowych
5.510.499,094.751.369,10

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JF~



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly nr III/8/2010
Rady Gminy Fredropol .

z dnia 22 grudnia 2010 rok
Dzial Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

010

Rolnictwo i lowiectwo 900,-

01030

Izby rolnicze 900,-

2850

Wplaty Gmin na rzecz Izb rolniczych 900,-

020

Lesnictwo 55.849,6057.849,60

02001

Gospodarka lesna 55.849,6057.849,60

4300

Zakup uslug pozostalych 55.849,6057.849,60

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 3.891,-
energie elektryczna, gaz i wode 40002

Dostarczanie wody 3.891,-

4260

Zakup energii 730,-

4300

Zakup uslug pozostalych 3.000,-

4530

Podatek od towarów i uslug 161,-

600

Transport i lacznosc 43.000,-

60016

Drogi publiczne gminne 43.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych 43 000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa1.063.999,09156.819,50

70005

Gospodarka gruntami i 1.063.999,09156.819,50
nieruchomosciami 4210

Zakup materialów i wyposazenia 5.000,-

4260

Zakup energii 5.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych 5.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 135.300,-

budzetowych 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek 6.519,50

budzetowych 6058

Wydatki inwestycyjne jednostek 928.699,0983.150,-

budzetowych 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

52.150,-

710

Dzialalnosc uslugowa 5.500,-

71035

Cmentarze 5.500,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 5.500,-

750

Administracja publiczna 31.499,40

75023

Urzedy gmin 31.499,40

4260

Zakup energii 10.479,90



4300Zakup uslug pozostalych 16.519,50

4430

Rózne oplaty i skladki 4.500,-

754

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 8.500,-

przeciwpozarowa 75412

Ochotnicze straze pozarne 8.500,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 3.500,-

4260

Zakup energii 4.000,-

4410

Podróze sluzbowe krajowe 1.000,-

801

Oswiata i wychowanie 33.000,-

80101

Szkoly podstawowe 33.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 9.000,-

4260

Zakup energii 14.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych 10.000,-

852

Pomoc spoleczna 9.500,-

85202

Domy pomocy spolecznej 9.500,-

4330

Zakup uslug przez 1ST od innych 1ST 9.500,-

851

Ochrona zdrowia 500,-

85154

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 500,-

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania biezace realizowane napodstawie porozumien ( umów) miedzy

500,-
jst 900

Gospodarka komunalna i ochrona4.583.741,-4.592.850,-
srodowiska 90015

Oswietlenie ulic placów i dróg -10.000,-

4260

Zakup energii 10.000,-

90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód4.583.741,-4.582.850,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.050,-

4260

Zakup energii 1.780,-

4530

Podatek od towarów i uslug VAT 161,-

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

4.581.800,-

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek -
budzetowych

4.581.800,-

926

Kultura fizyczna i sport 650,20

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 650,20

sportu 4210

Zakup materialów i wyposazenia 650,20

Razem zmniejszenia i zwiekszenia
wydatków budzetowych

5.703.589,694.'.1:::0 '70
"'I1I.rrr"ZA

Rady Gminy

J~USki
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