
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXVII/189/2012

Rady Gminy Fredropol
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 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 r. 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
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote

147.024,351 zal Nr l I

101.400,- I zal nr 2 I

248.424,351 zal Nr 2 I

§2

l) Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 147.024,35 w dzialach:

al 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" - kwota 2.500,-
bl dzial 756 rozdzial 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci
cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych § 0330 o kwote 40.000,- z tytopodatku lesnego
cI 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 12.500,- z tyt. podatku od nieruchomosciami
d/dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 4.100 - zwrot
nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych 4.000,- i odsetki 100,- z tyto zwrotu
nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych •
el dzial 852 rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej o kwote 87.924,35 z przeznaczeniem na
wspólfinansowanie Projektu Kapital Ludzki zgodnie z zawarta umowa

2) Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 101.400,- w dzialach:

al dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 1.000,
bl dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 80.000,-
cI dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 20.400,- I srodki wlasne- Pomoc panstwa
w zakresie dozywiania I

3) Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 248.424,35 w dzialach:

al dzial O 10 rozdzial O 1037 Platnosci uzupelniajace do gruntów rolnych o kwote 4.100,
z przeznaczeniem na oplaty za wykonanie planu rolno - srodowiskowego
bl dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 5.900,- z przeznaczeniem na zakup



materialów do napraw i remontów dróg, rowów, przepustów.
ci dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 10.000,
z przeznaczeniem na wydatki biezace
dl dzial 750 rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwote 2.500,-
z przeznaczeniem na organizacje "Franciszkanskich Spotkan Mlodych" i" Wielkiego Odpustu
Kalwaryjskiego"
el dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 20.000,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia-
wydatki biezace
fi dzial 801 o kwote 85.800,- z przeznaczeniem na wydatki biezace w tym:

- rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 16.300,-
- rozdzial 80110 Gimnazja o kwote 54.500,-
- rozdzial80l95 Pozostala dzialalnosc o kwote 15.000,-

gl dzial 854 rozdzial 85401 Swietlice szkolne o kwote 6.700,- z przeznaczeniem na wydatki biezace
hl dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 4.100,- zwrot
nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglychA.OOO,- i odsetki 100,- z tyto zwrotu
nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych
ildzial 852 rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej o kwote 87.924,35 z przeznaczeniem na
realizacje programu POKL
jl dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe o kwote 10.316,- z przeznaczeniem na wklad wlasny do realizowanego programu POKL
zgodnie z zawarta umowa
ki dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 10.084,- z przeznaczeniem na

finansowanie prac spolecznie uzytecznych
li dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 1.000,- z przeznaczeniem na wydatki
biezace

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JFki



Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXVII/189/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 29 maja 2012 roku

~ --- -~-- -~-

Dzial
Rozdzial§WyszczególnienieZmniejszeniezwiekszenie

750

Administracja publiczna -2.500,-

75075

Promocj ajednosteksamorzadu -2.500,-

terytorialnego 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu -2.500,-

na zadania biezace realizowane w postaci porozumien umów miedzy jst756

Dochody od osób prawnych, od
osób

fIzycznychlodinnych
jednostek

nieposiadajacych-52.500,-

osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem75615

Wplywy z podatku rolnego, podatku
lesnego,

podatkuodczynnosci
cywilnoprawnych, podatków i oplat

-40.000,-

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych0330

Podatek lesny -•40.000,-

75616

Wplywy z podatku rolnego, podatku
lesnego, podatku od spadkówi darowizn, podatku od czynnosci

-12.500,-

cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych0310

Podatek od nieruchomosci -12.500,-

852

Pomoc spoleczna -92.024,35

85212

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia
z

funduszualimentacyjnegooraz
skladki na ubezpieczenie emerytalne

4.100,-
l

rentowezubezpieczenia

spolecznego 0970

Wplywy z róznych dochodów 4.000,-

0920

Pozostale odsetki 100,-

85219

Osrodki pomocy spolecznej -87.924,35

2007

Dotacje celowe otrzymane w ramach
•

programów

finansowan ychz
udzialem srodków europejskich orazsrodków o których mowa wart. 5

-83.503,57

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lubplatnosciwramach

budzetu srodków europejskich2009

Dotacje celowe otrzymane w ramach



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

programów
finansowanychz

udzialem srodków europejskich orazsrodków o których mowa wart. 5

-4.420,78

ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lubplatnosciwramach

budzetu srodków europejskich Ogólem zmniejszenia i zwiekszeniadochodów budzetowych

-147.024,35

PRZEWODNICZACV
Rady Gminy

JF'



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXVII/189/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 29 maja 2012 roku

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

Dzial
Rozdzial§WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

010

Rolnictwo i lowiectwo -4.100,-

01037

Platnosci uzupelniajace do gruntów 4.100,-

rolnych 4300

Zakup uslug pozostalych 4.100,-

400

Wytwarzanieizaopatrywanie w1.000,-1.000,-

energie elektryczna, gaz i wode

•

40002

Dostarczanie wody 1.000,-1.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe 1.000,-

pracowników 4110

Skladki na ubepieczenie spoleczne 1.000,-

600

Transport i lacznosc -5.900,-

60016

Drogi publiczne gminne 5.900,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 5.900,-

700

Gospodarka mieszkaniowa-10.000,-

70005

Gospodarkagruntami 10.000,-

i nieruchomosciami 4010

Wynagrodzenia osobowe2.000,-

pracowników 4260

Zakup energii 8.000,-

750

Administracja publiczna80.000,-22.500,-•
75023

Urzedy gmin 80.000,-20.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe-20.000,-

pracowników 4270

Zakup uslug remontowych 80.000,--

75075
Promocjajednosteksamorzadu 2.500,-

terytorialnego 4210

Zakup materialów i wyposazenia 2.500,-

801

Oswiata i wychowanie -85.800,-

80101

Szkoly podstawowe 16.300,-

4440

Odpisynazakladowyfundusz 16.300,-

swiadczen socjalnych 80110

Gimnazja 54.500,-

4440

Odpisynazakladowyfundusz 54.500,-

swiadczen socjalnych



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

80195
Pozostala dzialalnosc 15.000,-

4440

Odpisynazakladowyfundusz 15.000,-

swiadczen socjalnych 852

Pomoc spoleczna 20.400,-112.424,35

85212

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z

funduszu
alimentacyj negooraz 4.100,-

skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego2910

Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym 4.000,-

wykorzystanych
niezgodniez

przeznaczeniem lub wykorzystanychza naruszeniem procedur, o którychmowa wart. 184 ustawy pobranychnienaleznie
lubwnadmiernej

wysokosci 4560

Odsetkioddot&cjiorazplatnosci •100,-

wykorzystanych

niezgodniez
przeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o którychmowa wart. 184 ustawy, pobranychnienaleznie

lubwnadmiernej

wysokosci85214

Zasilki1pomocwnaturzeoraz

skladki na ubezpieczenie emerytalne i
10.316,-

rentowe 3119

Swiadczenia spoleczne 10.316,-
w

tym:/-wkladwlasnyPOKL

10.316,- 85219

Osrodki pomocy spolecznej 87.924,35

4017

Wynagrodzenia osobowe16.507,59

pracowników 4019

Wynagrodzenia osobowe872,41

pracowników

•

4117
Skladki na ubezp. spoleczne 3.798,80

4119

Skladki na ubezp. spoleczne 201,20

4127

Skladki na Fundusz Pracy 541,33

4129

Skladki na Fundusz Pracy 28,67

4177

Wynagrodzenia bezosobowe 5.555,75

4179

Wynagrodzenia bezosobowe 294,25

4217

Zakup materialów i wyposazenia 2.079,84

4219

Zakup materialów i wyposazenia 110,16

4307

Zakup uslug pozostalych 53.923,40

4309

Zakup uslug pozosta1ych 2.856,-



-r- -~ --------
4417 Podróze sluzbowe krajowe 1.096,86

4419

Podróze sluzbowe krajowe 58,09

85295

Pozostala dzialalnosc 20.400,-10.084,-

3110

Swiadczenoaspoleczne/srodki

wlasne: Pomoc panstwa w zakresiedozywiania! - 20.400,-

20.400,-10.084,-

- srodki wlasne - prace spolecznie uzyteczne - 10.084,-854

Edukacyjna opieka wychowawcza-6.700,-

85401

Swietlice szkolne -6.700,-

4440

Odpisynazakladowyfundusz -6.700,-

swiadczen socjalnych Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia

101.400,-248.424,35

wydatkow budzetowych


