
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXV/177/2012

Rady Gminy'Fredropol
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

~~

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie

Zespól w Przcr '~Iu

Wplyn~lo 2 7. O4. ZC12 oI~

d)'5pozycj Il •••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••.•••••

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
( OZ.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 )

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok
L, d1;, IUIU"'U'U";"".· :o.u •••

Rada Gminy Fredropol uchwala
§ l

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 638.675,21 I zal Nr 1/
Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 406.810,- I zal Nr l I

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 567.379,76 I zal Nr 2 I
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 799.244,97 I zal Nr 2 I

§2

l) Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 638.675,21,- w dzialach:

al dzial 020 rozdzial 0200 l Gospodarka lesna o kwote 50.000,- z tyto wplywów ze sprzedazy
drewna o kwote 50.000,- •

bl dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 15.000,- z tyto oplat zwiazanych z
zajeciem pasa drogowego I

cI dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 340.000,-
z przeznaczeniem na zadanie pn. " Odbudowa drogi w Huwnikach na dz. 351/2,350/3 w km
O +000-0+600 i 354/24 w km 0+000-0+160" I Promesa z dn. 15.11.2012 Pismo Nr BUSKZ-I-5901
6-1/2012

dl dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 33.995,91
z przeznaczeniem na zadania pn.

- "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Rybotycze - budowa boisk
sportowych" kwota 17.054,41 I Umowa Nr 00498-6930-UM0940128/111

- " Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Darowice - budowa
i urzadzenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem" kwota 16.941,50 I Umowa Nr 00499
6930-UM0940134/11/

el 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 § 0310 o kwote 20.000,- z tyt, podatku od nieruchomosci od osób fizycznych

fI dzial 852 o kwote 178.990 w tym:
- 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 1.000,-

- rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe o kwote 2.540,-

- rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej o kwote 1.050,-



- rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 174.400,-

1 Pismo UW w Rzeszowie Nr F-VI.3120.1.2012 1

gl dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 689,30 z tyt.
zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych

2) Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 406.810,- w dzialach:

al dzial 852 o kwote 406.810,- w tym:
- rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote
405.100,-

- 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 60,-

- 85216 Zasilki stale o kwote 1.650,-

1 Pismo UW w Rzeszowie Nr F-VI.3120.1.2012 1

3) Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 567.379,76 w dzialach:

al dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 28.568,67 w tym:
- na zadaniu "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Rybotycze -budowa

boisk sportowych" o kwote 14.205,22

na zadaniu" Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Daro~ice" - o
kwote 14.363,45

bl dzial 852 o kwote 406.810,- w tym:
- rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 405.100,
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 60,-
rozdzial 85216 Zasilki stale o kwote 1.650,-

ci dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 132.001,09 na zadaniu
" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybotycze"- kwota 132.001,09

4 ) Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 799.244,97w dzialach:

al dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 441.000,
z przeznaczeniem na zadanie pn. " Odbudowa drogi w Huwnikach na dz. 351/2,350/3 w km
O +000-0+600 i 354/24 w km 0+000-0+ 160 "

bl dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 113.565,67 w tym
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne kwota 68.565,67 na zadania:

- "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Rybotycze - budowa boisk
sportowych" kwota 34.363,451 Umowa Nr 00498-6930-UM0940128/l1/ w tym kwota
17.054,41 srodki z dofinansowania, kwota 17.309,04 srodki wlasne

- " Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Darowice - budowa



i urzadzenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem" kwota 34.202,221 Umowa Nr 00499
6930-UM0940134/11/ w tym kwota 16.941,50 srodki z dofinansowania, kwota 17.260,72
srodki wlasne

oraz kwota 45.000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace

ci dzial 801 rozdzial 80114 Zespoly Obslugi Administracyjno - Ekonomicznej Szkól o kwote
14.000,- z przeznaczeniem na zakup energii

dl dzial 852 o kwote 178.990,- w tym:

- 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 1.000,- •

- rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe o kwote 2.540,-

- rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej o kwote 1050,-
- rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 174.400,-

el dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 689,30 
zwrot nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych

fi dzial 900 rozdzial 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwote 16.000,- z przeznaczeniem na wywóz
nieczystosci

gl dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic placów i dróg o kwote 10.000,- z przeznaczeniem na
konserwacje oswietlenia ulicznego

hl dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 25.000,- z przeznaczeniem na wydatki
majatkowe na zadanie pn. " Urzad on-line" - wklad wlasny do projektu / komputeryzacja Urzedu
gminy i podleglych jednostek wraz za zakupem oprogramowan, zakup serwerów, zakup pakietów
OFFICE -I

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JFlski



Zalacznik Nr l
do Uchwaly Nr XXV/I77/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

--- ----
Dzial

Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

020

Lesnictwo -50.000,-

02001

Gospodarka lesna -50.000,-

0840

Wplywy ze sprzedazy wyrobów -50.000,-

600

Transport i lacznosc -355.000,-

60016

Drogi publiczne gminne -15.000,-

0690

Wplywy z róznych oplat -15.000,-

60078

Usuwanie skutków klesk zywiolowych -340.000,-
.6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu
panstwa

narealizacjeinwestycji
I

zakupów inwestycyjnych wlasnych
gmin (zwiazków gmin)

-340.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa -33.995,91

70005

Gospodarkagruntami -33.995,91

i nieruchomosciami 6298

Srodkinadofinansowaniewlasnych-33.995,91

inwestycj i gmin ( zwiazków gmin ) , powiatów
(zwiazkowpowiatów,

samorzadów województw, pozyskane zinnych zródel756

Dochody od osób prawnych, od osób
fIzycznych

iodinnychjednostek -20.000,-

nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem75616

Wplywy z podatku rolnego, podatku
lesnego,

podatkuodspadków
.

I
darowizn,podatkuodczynnosci -20.000,-

cywilnoprawnych
oraz podatkówI

oplat lokalnych od osób fizycznych0310

Podatek od nieruchomosci -20.000,-

852

Pomoc spoleczna 406.810,-179.679,30

85212

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z405.100,-689,30
funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia spolecznego2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pnstwa na realizacje zadan biezacych zzakresu

administracj irzadowejoraz405.100,- -
innych

zadanzleconychgmInIe
( zwiazkom gmin) ustawami



- ~ ---~~- --------r-
0970 Wplywy z róznych dochodów -684,30

.0920 Pozostale odsetki -5,-

85213

Skladkinaubezpieczeniezdrowotne

oplacane za osoby pobierajace niekóreswiadczenia
zpomocyspolecznej, 60,-1.000,-

niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczacewzajeciachw

centrum integracji spolecznej 2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu -1.000,-

pnstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracjirzadowejoraz

innych
zadanzleconychgmInIe

( zwiazkom gmin) ustawami2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 60,--
panstwa

na realizacje wlasnych zadan
biezacych gmin ( zwiazków gmin)85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki 2.540,-
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu -• 2.540,-

panstwa
na realizacje wlasnych zadan

biezacych gmin ( zwiazków gmin)85216

Zasilki stale 1.650,--

2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu 1.650,--

panstwa
na realizacje wlasnych zadan

biezacych gmin ( zwiazków gmin)85219

Osrodki pomocy spolecznej -1.050,-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu -1.050,-

panstwa
na realizacje wlasnych zadan

biezacych gmin (zwiazków gmin)85295

Pozostala dzialalnosc -174.400,-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu -174.400,-

panstwa
na realizacje wlasnych zadan

biezacych gmin ( zwiazków gmin)Ogólem zwiekszenia i zmniejszeniadochodów budzetowych
406.810,-638.675,21

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JF'ki



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXV/177/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

.-- --- ---- -- -- -
Dzial Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

600

Transport i lacznosc -441.000,-

60078

Usuwanie skutków klesk zywiolowych -441.000,-

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostek-441.000,-

budzetowych 700

Gospodarka mieszkaniowa28.568,67113.565,67

70005

Gospodarkagruntami28.568,67113.565,67
i nieruchomosciami 4210

Zakup materialów i wyposazenia -10.000,-

4260

Zakup energii -15.000,-

4300

Zakup uslug pozostalych -12.750,-

4410

Podróze sluzbowe krajowe -2.250,-

4590

Kary i odszkodowania wyplacane na
rzecz osób fizycznych

-5.000,-

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostek28.568,67 -
budzetowych

.
(Zagos. Rybotycze - 14.205,22) (Zagosp. Oarowice - 14.363,45)6058

Wydatkiinwestycyjnejednostek-33.995,91

budzetowych Zagosp. Rybotycze - 17.054,41Zagosp. Oarowice - 16.941,506059

Wydatkiinwestycyjnejednostek-34.569,76

budzetowych Zagosp. Rybotycze - 17.309,04Zagosp. Oarowice - 17.260,72750

Administracja publiczna -25.000,-

75023

Urzedy gmin -25.000,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jst -25.000,-

801

Oswiata i wychowanie -14.000,-

80114

ZespolyObslugiAdministracyjno -14.000,-

Ekonomicznej szkól
.

4260
Zakup energii -14.000,-

852

Pomoc spoleczna 406.810,-179.679,30

85212

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz skladki

405.100,-689,30
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego



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

2910 Zwrot dotacji oraz platnosci , w tym -684,30

wykorzystanych
niezgodniez

przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowaw

art.184ustawy,pobranych
nienaleznie

lubwnadmiernej

wysokosci 3110

Swiadczenia spoleczne 393.301,-
-

4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 5.636,-·-

4110
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 996,--

4120
Skladki na Fundusz Pracy 167,--

4300
Zakup uslug pozostalych 5.000,--

4560
Odsetkioddotacj ioraz platnosci

wykorzystanych
niezgodniez

przeznaczeniem lub wykorzystanych z

-5 -,
naruszeniem procedur, o których mowa w

art.184ustawy,pobranych
nienaleznie

lubwnadmiernej

wysokosci 85213

Skladkinaubezpieczeniezdrowotne60,-1.000,-

oplacane za osoby pobierajace niekóre swiadczenia
zpomocyspolecznej,

niektóre swiadczenia rodzinne oraz zaosoby
uczestni czacewzajeciachw

centrum integracji spolecznej
4130

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 60,-• 1.000,-
wlasne 60.- zlecone 1.000,-85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki-2.540,-

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110

Swiadczenia spoleczne -2.540,-

85216

Zasilki stale 1.650,--

3110
Swiadczenia spoleczne 1.650,-

-

85219
Osrodki pomocy spolecznej -1.050,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikow -870,-

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne -154,-

4120

Skladki na Fundusz Pracy -26,-

85295

Pozostala dzialalnosc -174.400,-

3110

Swiadczenia spoleczne -174.400,-

900

Gospodarka komunalnai ochrona132.001,0926.000,-
srodowiska

·
90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód132.001,09-

6059
Wydatkiinwestycyjnejednostek132.001,09 -



~ --

Ibudzetowych
90003

Oczyszczanie miast i wsi -16.000,- l

4300

Zakup uslug pozostalych -16.000,-

90015

Oswietlenie ulic placów i dróg -10.000,-

4270

Zakup uslug remontowych -10.000,-1

Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia

567.379,76799.244,971

wydatków budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~~


