
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr VI/33/2011

Rady Gminy Fredropol
z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 II rok

Na podstawie art.18 us1.2 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 r. Nr 157, poz 1240),

Rada Gminy Fredropol
uchwala

§ 1

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 846.100,- / zal Nr 1 /
Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 24.986,- / zal Nr 1 /
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 193.051,- / zal Nr 2/

'--' Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 1.014.165,- / zal Nr 2 /

§2

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 846.100,-

1) dzial 400 rozdzial 40002 § 0970 o kwote 100,- z ty1. kosztów upomniel1
2) dzial 600 rozdzial 60078 § 2030 o kwote 450.000,- z przeznaczeniem na usuwanie skutków

klesk zywiolowych Promesa - Pismo Nr BUSKZ -1-5901-8/1 1 z MSWiA
3) dzial 852 o kwote 395.800,- w tym:
- rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki

na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. spol.§ 2010 o kwote 240.900,-
- - rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace

niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej o kwote 7.300,- w tym:

§2010 o kwote 5.400,-
§2030 o kwote 1.900,-

rozdzial 85214 Zasilki, pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
rentowe § 2030 o kwote 5.100,-

- rozdzial 85216 Zasilki stale § 2030 o kwote 200,-
- - rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc § 2030 o kwote 142.300,-

/Pismo nr F.V1.3120.1.2011 z Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Decyzja Wojewody Nr 4 z
dnia 24.02.2011/

4) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód §0970 o kwote 200,- z tyto
kosztow upomniel1

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 24.986,-

l) dzial 758 rozdzial 7580 I Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 o kwote
24.986,- z ty1. zmiany wysokosci subwencji, na podstawie pisma Ministra Finansów nr
ST3/4820/2/20 II - czesc oswiatowa



Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 193.051,-

I) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 3.762,-
2) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 6.603,-
3) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 125.000,-
4) dzial 801 rozdzial 80113 Dowozenie uczniów do szkól o kwote 24.686,-
5) dzial852 rozdzial 85214 Zasilki, pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe o kwote 16.000,- I srodki wlasne- zasilki celowe I
6) dzial 852 rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwote 5.000,-
7) dzial 900 rozdzial 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwote 12.000,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 1.014.165,-

l) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 3.762,- z przeznaczeniem na
dodatkowe wynagrodzenia roczne, skladki na ubezpieczenia spoleczne, skladki na Fundusz
Pracy, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe

2) dzial 020 rozdzial 0200 I Gospodarka lesna o kwote 30.000,- z przeznaczeniem na zakup
uslug

3) dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 570.000,
z przeznaczeniem na zadanie: " Remont drogi wzdluz potoku do cmentarza w miejscowosci
Makowa"

4) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 6.603,-
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skladki
na ubezp. spoI., oraz wydatki rzeczowe

5) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 5.000,- z przeznaczeniem na wydatki
rzeczowe kwote 5.000,-

6) dzial 852 o kwote: 398.800,- w tym:
- 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na

ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. spol o kwote 240.900,-
- 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre

swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej o kwote 7.300,- w tym 5.400,
skladki od zadan zleconych, 1.900,- od zadan wlasnych

- rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe o kwote 8.100,- Iw tym 5.100 zasilki okresowe, 3.000,- uslugi pogrzebowe
podopiecznychI

- rozdzial 85216 Zasilki stale o kwote 200,-
rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 142.300,- z przeznaczel1lem na pomoc
panstwa w zakresie dozywiania

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie wójtowi Gminy

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWODNICZAC\.
Rady Gminy

J~ki



Zalacznik Nr l
do Uchwaly Nr V1/33/201l
Rady Gminy Fredropol
z dnia 23 marca 2011

Dzial Rozdzial§WyswzczególnienieZmniejszenieZwiekszenie
!----- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 100,-

energie
- 40002 Dostarczanie wody

p-I

100,-
~-0970

Wplywy z róznych dochodów

~_ 100.-

- ~

~ ~~~~--~ ~-- -- -~1
600

Transport i lacznosc
4~0.000,-~f-----

----~- ----- --- ------
60078

Usuwanie skutków klesk 450.000,-1

zywiolowych

I

~~~--~-- -I2030

Dotacje celowe otrzymane z , 4)0.000'-1
budzetu pa1'1stwana realizacje i Iwlasnych zadan biezacych gmin ( zwiazków gmin)

--~

-758
Rózne rozliczenia24.986,-~ 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorzadu

24.986,-

terytorialnego
-- - 2920 Subwencje ogólne z budzetu 24.986,-

pa1'1stwa
---

~
852 Pomoc spoleczna 395.800,-- ----

-- --
85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia 240.900,-

z

funduszualimentacyjnegooraz,

skladki na ubezpieczenia emerytalne
I

Il rentowezubezpieczenia I
,

spolecznego
I

I

----

- --f--- -
- -1

2010 Dotacje celowe otrzymywane z i240.900,-,
budzetu pa1'1stwana realizacje zada1'1

I
biezacych z zakresu administracji

I

I

I

rzadowej oraz innych zadan
I

zleconych gminie ( zwiazkom

!

gmin) ustawami

~._- 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 7.300,-
oplacane

zaosobypobierajace
niektóre

swiadczeniazpomocy
spolecznej,

niektóreswiadczenia
rodzinne

orazzaosoby

uczestniczace

wzajeciachw
centrum integracji spolecznej

~ 2010Dotacje celowe otrzymywane z 5.400,-

budzetu pa6stwa na realizacje zadan Ibiezacych z zakresu administracji
I

Irzadowej oraz innych zada1'1 _______1____I

L- ______
-- -!



-

I

I

zleconych gminie ( zwiazkom
I

gmin) ustawami

I

~2030
Dotacje celowe otrzymane z 1.900,-

budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin( zwiazków gmin)85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz 5.100,-

skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe2030

Dotacje celowe otrzymane z 5.100,-

budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin( zwiazków gmin)
- 85216

Zasilki stale 200'-1-- -
2°9

2030 Dotacje celowe otrzymane z
budzetu panstwa na realizacje

I
wlasnych zadan biezacych gmin

I
I

I

I

( zwiazków gmin)

i

.J

__ 1~2.3~0,-j
85295

Pozostala dzialalnosc I
-

-,
I

I

2030 Dotacje celowe otrzymane z ' 142.300,-1

budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin( zwiazków gmin)900

Gospodarka komunalna i ochrona200,-
srodowiska 90001

Gospodarka sciekowa i ochrona 200,-
wód

----
-

0970Wplywy z róznych dochodów 200,---.---.- Ogólem zwiekszenia i

24.986,-l

zmniejszenia dochodów
846.100,-

,budzetowych
I

I
- --

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~ki



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr VI/33/20 II

Rady Gminy Fredropol
z dnia 23 marca 20 II

75,-

540-1-=--- -i- I -- 47.- __ I

3.100,- -_~ I

-- i - 3.000,-!

·1-570.000,.1
-+- -- I1- 570.000,~

570.000,-

-Uj

24.686,-1 I-- -~----------j
24,.6_8_6'-1 i~ ,

24.686,-\ __ . !

21.000'-1_398_.80~~~
i 240.900,-!

I

I

600
I60078 I

750

,4270

75023

I4010-
-

_--+- ____ 1430~

801

14610

-- 80113
I

852

__ ,4300

-I-

-
85212

f---------

100,-

662,-

4.360,-

5.000,-

5.000,

5.000,-

---
3.762,-

233.880,-

I

Zwiekszenie ~
30.000,-

... ----
30.000,-

30.000,

3.762,-

3.762,-

3.762,-

125.000,

125.000.

120.000,-

5.000,-

Zmniejszenie

Zakup uslug pozostalych

Pomoc spoleczna

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z i

funduszu alimentacyjnego

alimentacyjna oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego

Swiadczenia spoleczne---------
Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw

Usuwanie skutkÓw klesk zywiolowych

Zakup uslug remontowych

Administracja publiczna

Urzedy gmin

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup uslug pozostalych

Koszty postepowania sadowego i
prokuratorskiego

Oswiata i wychowanic

Dowozenie uczniÓw do szkól

3110

4010

§ j Wyszczególnienie
Lesnictwo

Gospo_da_r_ka_le_s_n_a _

4300 l Zakup uslug pozostalych

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energie elektryczna, gaz i wode

Dostarczanie wody------

3020 I Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzen --------

~ Wynagrodzenia osobowe pracownikow4.O4Ol Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110 I Skladki hna ubezpieczenia spoleczne

4120 I Skladki na Fundusz Pracy

4300 Zakup uslug pozostalycyh

4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii

Transport i lacznosc

40002

--~

400

020

Dzial I Rozdzial

02001

---

f---.

___ o

I---



I Skladki na ubezpieczenie spoleczne

I

4110
658,-

4120

Skladki na Fundusz Pracy 106,-

-~

--
4260

Zakup energi i 1.896,-
f--~ 85213

Skladkinaubezpieczeniezdrowotne
7.300'-1

oplacane za osoby pobierajace niektóre
1

swiadczenia
zpomocyspolecznej, I

Iniektóre swiadczenia rodzinne oraz za I

I

osoby
uczestniczacezajeciach

I

w w I

centrum integracji spolecznej -I-~---~~- - 703000.'
~ 4130Skladki na ubezpieczenie zdrowotne-~-

___ +-____~i

85214
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki16.000,-8.100,-

na ubezpieczenie rentowe
--~ 3110Swiadczenia spoleczne 16.000,-5.100,-

celowe
okresowe

--
-

4300 Zakup uslug pozostalych 3.000.--
-- -

85215
Dodatki mieszkaniowe 5.000,--

-. -

3110 Swiadczenia spoleczne 5.000,--
.-

85216
Zasilki stale

-1---
200,-

-- 3110Swiadczenia spoleczne 200.--
- -.....

l--142.300'~185295
Pozostala dzialalnosc

----- --J~~142.300.-13110
Swiadczenia spoleczne

-
- -

900 Gospodarka komunalna i ochrona18.603,-
I

6.603,-:
srodowiska

--- -
~-- ---- ---I

90001
Gospodarka sciekowa i ochrona wód6.603,-6.603.- I

------- ,
I

i

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 150,- !

wynagrodzen
I

4010

Wynagrodzenia osobowe 792,--- 4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 319,-
- ~

-- --
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 342,-- 4260 Zakup energii 1.453,-- -.- 4300Zakup uslug pozostalych 5.150,----

---- -. - -
4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie 5.000,-

ekspertyz, analiz i opinii
-

- --I
90003 Oczyszczanie miast i wsi 12.000--

----- - -----~ --- --- -

4300
Zakup uslug pozostalych 12.000

----
-.-------

Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia
193.051,-1.014.165,-

wydatków budzetowych
J. ___- -

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ki


