
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XIV/l 03/20 11

Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 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 ), w zwiazku z art. 211 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz 1240 ),

Rada Gminy Fredropol
uchwala

§ 1

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 35.967,74/ zal Nr 11
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 14.500,00 / zal Nr 2 /
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 50.467,74/ zal Nr 2 /

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 35.967,74 w dzialach:

1) dzial 750 rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwote 2.500,- 
dotacja Starostwa Powiatowego na promowanie powiatu poprzez organizacje
Franciszkanskich Spotkan Mlodych i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w 2011 roku

/ Porozumienie z dnia 29.07.2011 r.l

2) dzial 756 rozdzial 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, popdatku od
spadków i darowizn podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat
lokalnych od osób fizycznych o kwote 5.000,- z tyto oplaty targowej

3) dzial 758 rozdzial 75814 Rózne rozliczenia finansowe o kwote 22.317,74 z przeznaczeniem
na wydatki biezace - kwota 15.563,58 i wydatki majatkowe - kwota 6.754,16

/ na podstawie Decyzji Nr 60 Wojewody Podkarpackiego /
4) dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 1.500,- z tytulu

otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizacje gminnych uroczystosci
5) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 4.500,- z tyto

odplatnosci za scieki
6) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 150,- z tyto zwrotu oplat komorniczych

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 14.500,- w dziale:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 4.000,-
2) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 10.000,-
3) dzial 900 rozdzial 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwote 500,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 50.467,74 w dzialach:



I) dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 20.563,58 z przeznaczeniem na
remonty i naprawy dróg gminnych

2) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 4.650,- z przeznaczeniem na zakup
uslug remontowych - remont 2 pomp w hudrofomi Mlodowice Osiedle/ GZUW

3) dzial 750 rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwote 2.500,- - z
przeznaczeniem na organizacje Franciszkanskich Spotkan Mlodych i Wielkiego Odpustu
Kalwaryjskiego w 20 II roku

4) dzial 754 rozdzial 75406 Straz Graniczna o kwote 500,- z przeznaczeni m na zadania
biezace

5) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 10.754,16 z przeznaczeniem na
wydatki majatkowe zwiazane z realizacja zadania" Utworzenie szkolnego placu zabaw
/ W Szkole Podstawowej w Rybotyczach i Huwnikach /

6) dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 11.500,- z
przeznaczeniem na organizacje gminnych uroczystosci

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~i



RADA GMINY
Fredropol

Zalacznik Nr 1

do Uchwaly Nr XIV/103/2011
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Dzial Rozdzial§Wyszczególnienie ZmniejszenieZwiekszenie

400

Wytwarzanieizaopatrywanie w-150,-

energie elektryczna, gaz i wode 40002

Dostarczanie wody -150,-

0970

Wplywyzróznychdochodów -150,-

/GZUW / 750

Administracja publiczna -2.500,-

75075

PromocjaJednosteksamorzadu -2.500,-

terytorialnego 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu -2.500,-

na zadania
biezacerealizowanew

postaci porozumien umów miedzy jst
756

Dochody od osób prawnych, od osób-5.000,-

fIzycznych i od
innych jednostek

nieposiadajacych

osobowosci

prawnej oraz wydatki zwiazane zich poborem75616

Wplywy z podatku rolnego, podatku-5.000,-

lesnego,
popdatkuodspadkowl

darowizn
podatkuodczynnosci

cywilnoprawnych

orazpodatkówl
oplat lokalnych od osób fizycznych0430

Wplywy z oplaty targowej -5.000,-

758

Rózne rozliczenia -22.317,74

75814

Rózne rozliczenia finansowe -22.317,74

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu -15.563,58

panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin ( zwiazków gmin)6330

Dotacje celowe otrzymane z budzetu -6.754,16

panstwa
na realizacje inwestycjil

zakupów
inwestycyjnychwlasnych

gmin ( zwiazkow gmin)900

Gospodarka komunalna i ochrona-4.500,-

srodowiska 90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód-4.500,-

0830

Wplywy z uslug / GZUW / -4.500,-

921

Kulturaiochronadziedzictwa
narodowego

-1.500,-

92105

Pozostale zadania w zakresie kiultury-1.500,-



0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny w
postaci pienieznej

-1.500,-

Ogólem

zwiekszeniadochodów-35.967,74

budzetowycch

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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Rady Gminy
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RADA GMINY
Fredropol

Zalacznik N 2
do Uchwaly Nr XIV1l0312011
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Dzial Rozdzial§VVyszczególnienie ZmniejszenieZwiekszenie

400

VVytwarzanieizaopatrywanie w 4.650,-

energie elektryczna, gaz i wode 40002

Dostarczanie wody 4.650,-

4270

Zakup uslug remontowych 4.650,-

600

Transport i lacznosc -20.563,58

60016

Drogi publiczne gminne -20.563,58

4300

Zakup uslug pozostalych -3.363,58

4270

Zakup uslug remontowych -17.200,-

700

Gospodarka mieszkaniowa4.000,--

70005
Gospodarkagruntamil4.000,- -

nieruchomosciami
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jst 4.000,--

750

Administracja publiczna10.000,-2.500,-

75023

Urzedy Gmin 10.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 10.000,-

75075

PromocjaJednosteksamorzadu -2.500,-

terytorialnego 4210

Zakup materialów i wyposazenia -2.500,-

754

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona-500,-

przeciwpozarowa 75406

Straz Graniczna -500,-

3000

Wplaty jednostek na Fundusz celowy -500,-

801

Oswiata i wychowanie -10.754,16

80101

Szkoly podstawowe -10.754,16

6050

Wydatki inwestycyjne jst -10.754,16

900

Gospodarka komunalna i ochrona500,--
srodowiska

90003

Oczyszczanie miast i wsi 500,--

4210
Zakup materialów i wyposazenia 500,--

921

Kulturaiochrona dziedzictwa

narodowego

-11.500,-

92105

Pozostale zadania w zakresie kiultury-11.500,-

4300

Zakup uslug pozostalych -11.500,-

Ogólem

zwiekszeniawydatków14.500,-50.467,74

budzetowych c

::l'.AI :v


