
Uchwala Nr XXVIII/198/12
Rady Gminy Fredropol

z dnia 15 czerwca 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 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 139.000,.-1 zal Nr 11

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 325.122,-1 zal Nr 11

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 336.122,-1 zal Nr 21

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 150.000,- I zal nr 2 I

§2

I) Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 139.000,- w dzialach:

1. dzial 756 rozdzial 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od
osób fizycznych o kwote 84.000,- w tym:

- § 0310 o kwote 65.000,- z tyto podatku od nieruchomosci
- § 0330 o kwote 3.000,- z tyto podatku lesnego
- § 0340 o kwote 15.000,- z tytopodatku od srodków transportowych
- § 0910 o kwote 1.000,- z tytoodsetek od nieterminowych wplat z tyto podatkow i oplat

2. dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe §6330 o kwote 55.000,- z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach Rzadowego Programu
" Radosna Szkola" - Szkola Podstawowa Fredropol

II) Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 325.122,- w dzialach:

1. dzial 758 rozdzial 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek scfmorzadu
terytorialnego § 2920 o kwote 283.871,- zgodnie z zalacznikiem do pisma MF nr
ST3/4820/2/20 12

2. dzial 756 rozdzial 75621 Udzialy Gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa
§ 0010 o kwote 41.251,- zgodnie z zalacznikiem do pisma MF nr ST3/4820/2/2012

III) Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 336.122,- w dzialach:

1. dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 71.122,-
2. dzial 801 rozdzial 80110 Gimnazja o kwote 30.000,-
3. dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwote 25.000,-1 srodki wlasne I
4. dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 25.000,- Iprogram Pomoc panstwa

w zakresie dozywiania - srodki wlasne I
5. dzial 854 rozdzial 8540 l Swietlice szkolne o kwote 10.000,-



6. dzial 854 rozdzial 85415 pomoc materialna dla uczniów 10.000,-
7. dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 95.000,- na zadaniu

" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybotycze " o kwote 95.000,-
8. dzial 926 rozdzial 92601 Obiekty sportowe o kwote 70.000,- / srodki wlasne / w tym:

zmniejszyc na zadaniu Remont boisk sportowych w miejscowosci Fredropol o kwote
35.000,- , w miejscowosci Huwniki o kwote 35.000,-

IV) Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 150.000,- w dzialach:

1) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 120.000,- z przeznaczeniem na
zadanie " Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rzadowego Programu " Radosna
Szkola" - Szkola Podstawowa Fredropol kwota 120.000,-

2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 30.000,
z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na zadanie " Termomodemizacja
budynków szkolnych w m. Kupiatycze i Rybotycze oraz budynków swietlic wiejskich w m.
Nowe Sady, Kniazyce, Darowice"- kwota 30.000,-

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Janri



Zalacznik Nr l
do Uchwaly Nr XXVlII/198/12
Rady Gminy Fredropol
z dnia 15 czerwca 2012 roku

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

Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

756

Dochody od osób prawnych, od osób41.251,-84.000,-
fIzycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnejoraz wydatki zwiazane z ich poborem75616

Wplywy z podatku rolnego, podatku
lesnego,

podatkuodspadkówl
darowizn,

podatkuodczynnosci -84.000,-

cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osób fizycznych0310

Podatek od nieruchomosci -65.000,-

0330

Podatek lesny -3.000,-

0340

Podatek od srodków transportowych -15.000,-

0910

Odsetki od nieterminowych wplat z -1.000,-

tytulu podatków i oplat 75621

Udzialy gmin w podatkach 41.251,--
stanowiacych dochód budzetu panstwa

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych 41.251,--

758
Rózne rozliczenia 283.871,-

75801

Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla283.871,-
jednostek samorzadu terytorialnego 2920

Subwencje ogólne z budzetu panstwa 283.871,-

801

Oswiata i wychowanie -55.000,-

80101

Szkoly podstawowe -55.000,-

6330

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
panstwa na realizacje inwestycji i

-55.000,-

zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin ( zwiazków gmin)Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia

325.122,-139.000,-
dochodów budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~Ski



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXVIIII198112
Rady Gminy Fredropol
z dnia 15 czerwca 2012 roku- -- --- --- --- --

Dzial Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

700

Gospodarka mieszkaniowa -30.000,-

70005

Gospodarka gruntami i
•

nieruchomosciami

-30.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych - zadanie:

-30.000,-

" Termomodernizacja budynków szkolnych w m. Kupiatycze iRybotycze oraz budynków swietlicwiejskich w m. Nowe Sady, Kniazyce,Darowice"750

Administracja publiczna71.122,--

75023
Urzedy gmin 71.122,--

4270
Zakup uslug remontowych 71.122,--

801
Oswiata i wychowanie30.000,-120.000,-

80110

Gimnazja 30.000,--

4010
Wynagrodzenia osobowe 30.000,--

pracownikow
80101

Szkoly podstawowe -r20.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek -120.000,-

budzetowych 852

P{omoc spoleczna 50.000,--

85214
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki25.000,--

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110

Swiadczenia spoleczne 25.000,-
-

- zas. celowe i pomoc w naturze- sr. wlasne85295

Pozostala dzialalnosc 25.000,--

3110
Swiadczenia spoleczne 25.000,-

-
sr. wlasne / Pomoc panstwa w zakresie dozywiania854

Edukacyjna opieka wychowawcza20.000,--

85401
Swietlice szkolne 10.000,-

-

4010
Wynagrodzenia osobowe 10.000,--•

pracowników
85415

Pomoc materialna dla uczniów10.000,--

3240
Stypendia dla uczniów - srodki wlasne 10.000,--

900
Gospodarka komunalna i ochrona95.000,--

srodowiska



-- ~~-----~ - ------
90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód95.000,--

6059
Wydatki inwestycyjne jednostek 95.000,--

budzetowych
926

Kultura fizyczna 70.000,--

92601
Obiekty sportowe 70.000,--

4270
Zakup uslug remontowych 70.000,--

Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia
336.122,-150.000,-

wydatków budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J-rilaki


