
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XV/I07/2011

Rady Gminy Fredropol
z dnia 27 wrzesnia 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 740.670,80 I zal Nr 1 I
Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 664.532,- I zal Nr 1 I
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 971.600,-1 zal Nr 21
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 1.047.738,80 I zal Nr 21

1) Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 576.138,80 w dzialach:

al dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 500.000,- na zadaniu
pn. "Odbudowa drogi Fredropol - Mlodowice Osiedle ,,- na podstawie Pisma BUSKZ-I-5901-23
109/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r./,

bl dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 72.938,80
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Termomodemizacja budynków
administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol i budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach "
w tym:

- § 6280 o kwote 40.000,00 z tyto dotacji z WFOS i GW w Rzeszowie I Umowa nr
1171201110AlP/o

§ 6290 o kwote 32.938,80 z tyto srodków otrzymanych z BPS S.A.

cI dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 3.200,- z tytulu
otrzymanych darowizn na organizacje gminnych uroczystosci

2) Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 500.000,- w dziale:

al dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 500.000,- na zadaniu
pn. " Remont drogi gminnej Fredropol -Mlodowice Osiedle"

3) Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 756.600,- w dzialach:

al dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 605.000,- na zadaniu
pn. " Remont drogi gminnej Fredropol - Mlodowice Osiedle"

bl dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 80.938,80 na
zadaniu " Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol
i budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach " I srodki wlasne I kwota 72.938,80 oraz kwota



8.000,- na zakupach nieruchomosci
ci dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 5000,-
ci dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 65.661,20 na zadaniu
" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Aksmanice, Klokowice, Mlodowice
i Fredropol wraz z oczyszczalnia scieków wSierakoscach"

3) Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 832.738,80 w dzialach:

al dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 1.000,- z przeznaczeniem na zakup energii
bl dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 42.600,- z przeznaczeniem na wydatki
majatkowe zwiazane z przygotowaniem dokumentacji do modernizacji dróg gminnych kwota
28.600,- , na wydatki biezace 14.000,- z przeznaczeniem nazakup materialów i uslug pozostalych
zwiazanych z remontem gminnych dróg, przepustów, rowów
ci dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 625.000,
z przeznaczeniem na zadanie pn. "Odbudowa drogi Fredropol - Mlodowice Osiedle"
dl dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 82.938,80 w tym:
- 72.938,80 na zadaniu " Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzedu Gminy
Fredropol i budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach " I srodki otrzymane z BPS S.A.
i WFOS i GW I oraz kwota 10.000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace- wynagrodzenia
osobowe, zakup energii, zakup uslug pozostalych
el dzial 750 rozdzial 75022 Rady gmin o kwote 500,- z przeznaczeniem na zakup materialów
fi dzial 750 rozdzial 75023 Urzedu Gmin o kwote 37.000,- z przeznaczeniem na , zakup energii,
zakup uslug pozostalych, podróze sluzbowe krajowe
g/ dzial 757 rozdzial 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek o kwote
32.000,- z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pozyczek
hl dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 5.000,- na zakup energii
il dzial 801 rozdzial 80114 Zespoly Obslugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkól o kwote
1.340,- z przeznaczeniem na zakup energii

jl dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 3.200,- z przeznaczeniem
na organizacje gminnych uroczystosci
ki dzial 926 rozdzial 92695 Kultura fizyczna o kwote 2.160,- z przeznaczeniem na zakup uslug
pozostalych

§2

Zadanie biezace planowane w dziale 600 rozdzial 60078 pn. " Remont drogi gminnej Fredropol
-Mlodowice Osiedle zmienia nazwe na zadanie majatkowe pn. "Odbudowa drogi Fredropol 
Mlodowice Osiedle", IPismo BUSKZ-I-5901-23-109111 z dnia 26 sierpnia 2011 r.l,

§3

Na podstawie Pisma Nr BUSKZ -1-5901-23-109111 dokonac nastepujacych zmian:

Zmniejszyc dochody o kwote 164.532,- w dziale 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk
zywiolowych w tym na § 2030 o kwote 20.968,- na zadaniu pn." Remont kladki w miejscowosci
Makowa i remont czesci drogi Fredropol-Mlodowice Osiedle" i na § 6330 o kwote 143.564,- na
zadaniu pn. " Odbudowa drogi Fredropol- Mlodowice Osiedle"

Zwiekszyc dochody o kwote 164.532,- w dziale 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk
zywiolowych § 6330 na zadaniu pn.:
"Odbudowa drogi od przystanku PKS Jakubowa do Grodeckiego w miejscowosci Darowice,

Odbudowa drogi dojazdowej od miejscowosci Kopysno w miejscowosci Rybotycze"



Zmniejszyc wydatki o kwote 192.532,- w dziale 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk
zywiolowych w tym:

- na zadaniu pn. " Remont kladki w miejscowosci Makowa i remont czesci drogi Fredropol
Mlodowice Osiedle" o kwote 26.968,-

- na zadaniu pn. " Odbudowa drogi Fredropol- Mlodowice Osiedle" o kwote 165.564,-

Zmniejszyc wydatki o kwote 22.468,- w dziale 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomosciami z tytozakupu nieruchomosci

Zwieksza sie wydatki o kwote 215.000,- w dziale 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk
zywiolowych na zadaniu pn.:

" Odbudowa drogi od przystanku PKS lakubowa do Grodeckiego w miejscowosci Darowice,
Odbudowa drogi dojazdowej od miejscowosci Kopysno w miejscowosci Rybotycze"

§4
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
PRZEWODNICZACY

Rady Gminy

Ja~ki



Zalacznik Nr l
do Uchwaly Nr XV/I 07/201 l
Rady Gminy Fredropolu
z dnia 27 wrzesnia 2011 roku--

Dzial
Rozdzial§VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

600

Transport i lacznosc664.532,-664.532,-

60078

Usuwanie skutków klesk664.532,-664.532,-
zywiolowych 2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
panstwa na realizacje wlasnychzadan biezacych gmin ( zwiazków

520.968,--
gmin)

6330

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu panstwa na realizacjeinwestycji i zakupów

143.564,-664.532,-
inwestycyjnych wlasnych gmin ( zwiazków gmin)700

Gospodarka mieszkaniowa-72.938,80

70005

Gospodarka gruntami i -72.938,80

nieruchomosciami 6280

Srodki otrzymane od pozostalych

jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowanie

-40.000,-

kosztów realizacj i inwestycj i i zakupów inewestycyjnych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych6290

Srodki na dofinansowanie wlasnych -32.938,80

inwestycji gmin (zwiazków gmin) powiatów ( zwiazków powiatów)samorzadów województw,pozyskane z innych zródel921

Kultura i ochrona dziedzictwa 3.200,-
narodowego 92105

Pozostale zadania w zakresie kultury 3.200,-

0960

Otrzymane spadki zapisy, darowizny 3.200,-
w postaci pienieznej Ogólem zwiekszenie dochodów

664.532,-740.670,80
budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~i



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XV/107/2011
Rady Gminy Fredropolu
z dnia 27 wrzesnia 2011 roku

- - ------- ----
Dzial

Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

400

VVytwarzanie i zaopatrywanie w-1.000,-

energie elektryczna, gaz i wode 40002

Dostarczanie wody -1.000,-

4260

Zakup energii -1.000,-

600

Transport i lacznosc 797.532,-882.600,-

60016

Drogi publiczne gminne -42.600,-

4210

Zakup matarialów i wyposazenia -8.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -6.000,-

6050

Wydatki inwestycyujne jednostek -28.600,-

budzetowych 60078

Usuwanie skutków klesk zywiolowych797.532,-840.000,-

4270

Zakup uslug remontowych 631.968,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 165.564,-840.000,-
budzetowych 700

Gospodarka mieszkaniowa103.406,8082.938,80

70005

Gospodarka gruntami i 103.406,8082.938,80
nieruchomosciami

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikow -2.000,-

4260

Zakup energii -5.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -3.000,-

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek 72.938,8072.938,80
budzetowych 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne 30.468,--
jednostek budzetowych

750

Administracja publiczna5.000,-37.500,-

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach -500,-

powiatu) 4210

Zakup materialów i wyposazenia 500,-

75023

Urzedy gmin ( miast i miast na prawach5.000,-37.000,-
powiatu ) 4260

Zakup energii -5.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -30.000,-

4410

Podróze sluzbowe krajowe -2.000,-



--
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,--

jednostek budzetowych
757

Obsluga dlugu publicznego -32.000,-

75702

Obsluga papierów wartsciowych, -32.000,-

kredytow i pozyczek jst 8110

Odsetki od samorzadowych papierów -32.000,-

wartosciowych lub zaciagnietych przez jst kredytów i pozyczek801

Oswiata i wychowanie -6.340,-

80101

Szkoly podstawowe -5.000,-

4260

Zakup energii -5.000,-

80114

Zespoly obslugi Ekonomiczno - -1.340,-

Administracyjnej Szkól 4260

Zakup energii -1.340,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona65.661,20-
srodowiska

90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód65.661,20-

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 50.661,20-

budzetowych
6059

Wydatki inwestycyjne jednostek 15.000,--
budzetowych

921

Kultura i Ochrona dziedzictwa 3.200,-
narodowego 92105

Pozostale zadania w zakresie kultury 3.200,-

4300

Zakup uslug pozostalych 3.200,-

926

Kultura fIZYczna 2.160,-

92695

Pozostala dzialalnosc 2.160,-

4300

Zakup uslug pozostalych 2.160,-

Ogólem zmniejszenie i zwiekszenie

971.600,-1.047.738,80
wydatków budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ISki


