
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXIX/200/20 12

Rady Gminy Fredropol
z dnia 12 lipca 2012 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JFi1ski.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r

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:
§ l

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 1170417,-1 zal Nr l I
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 142.522,- I zal nr 2 I
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 25.105,- I zal Nr 2 I

§2
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 117.417,-w dzialach:

l) dzial 80 l rozdzial 80 10l Szkoly podstawowe §2030 o kwote 68.417,- przeznaczeniem na
realizacje Rzadowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - " Cyfrowa szkola" - Szkola
Podstawowa w Zespole Szkól w Huwnikach - kwota 68.417,- I Decyzja Wojewody
Podkarpackiego Nr 42 z dnia 28.06.2012/.

2) dzial 900 rozdzial 90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat i kar
za korzystanie ze srodowiska § 2700 o kwote 19.000,- z przeznaczeniem na realizacje zadan
przyjetych w " Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"zgodnie
z zawartym Porozumieniem Nr IV/321/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 12.06.2012 roku.

3) dzial 926 rozdzial 92601 Obiekty sportowe §2710 o kwote 30.000,- zgodnie z zawarta
Umowa Nr EK.IY.3032.3.15/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.

II Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 142.522,- w dzialach:

l) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 85.522,- przeznaczeniem na
realizacje Rzadowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - " Cyfrowa szkola" - Szkola
Podstawowa w Zespole Szkól w Huwnikach - kwota 85.522,-

2) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin o kwote 3.000,- z przeznaczeniem na wynag~odzenia
bezosobowe.

3) dzial 900 rozdzial 90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat
i kar za korzystanie ze srodowiska o kwote 24.000,- z przeznaczeniem na na realizacje
zadan przyjetych w " Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"

4) dzial 926 rozdzial 92601 Obiekty sportowe o kwote 30.000,- z przeznaczeniem na remont
boiska sportowego w miejscowosci Huwniki - kwota 30.000,-

III. Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 25.1 05,-w dzialach:

l) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 20.105,-
2) dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic placów i dróg o kwote 5.000,

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



RA;9A GMINY
t'redropolZalacznik Nr 1

do Uchwaly nr XXIX/200/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 12 lipca 2012 rok

----~--- --- -----
Dzial Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

801

Oswiata i wychowanie -68.417.-

80101

Szkoly podstawowe -68.417,-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu -68.417,-

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

Gospodarka komunalna i ochrona-19.000,-

srodowiska 90019

Wplywy i wydatki zwiazane z -19.000,-

gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie srodowiska2700

Srodki na dofinansowanie wlasnych -19.000,-

zadan biezacych gmin( zwiazków gmin) powiatow ( zwiazków powiatow),

.
samorzadów województw, pozyskane z innych zrodel926

Kultura fIzyczna -30.000,-

92601

Obiekty sportowe -30.000,-

2710

Wplywy z tytulu pomocy finansowej -30.000,-

udzielanej miedzy jst na dofinansowanie wlasnych zadan biezacychOgólem zwiekszenia dochodów

-117.417,-

budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JFki



KADA GMINY
Zalacznik Nr 2 PredropOl
do Uchwaly nr XXIX/200/20 12
Rady Gminy Fredropol
z dnia 12 lipca 2012 rok

--- ~---- --- ---
Dzial Rozdzial§ VVyszczcgólnienieZmniejszenieZwiekszenie

750

Administracja publiczna20.105,-3.000,-

75023

Urzedy Gmin 20.105,-3.000,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe -3.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 15.000,--

4300
Zakup uslug pozostalych 5.105,--

801
Oswiata i wychowanie -85.522,-

80101

Szkoly podstawowe -85.522,-

4240

Zakup pomocy naukowych, -85.522,-

dydaktycznych i ksiazek 900

Gospodarka komunalna i ochrona5.000,-24.000,-
srodowiska 90015

Oswietlenie ulic placów i dróg 5.000,--

4260
Zakup energii 5.000,--

90019
Wplywy i wydatki zwiazane z -24.000,-.gromadzeniem srodkow z oplat i kar za

korzystanie srodowiska4300

Zakup uslutg pozostalych -24.000,-

926

Kultura fIzyczna -30.000,-

92601

Obiekty sportowe -30.000,-

4270

Zakup uslug remontowych -30.000,-

Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia

25.105,-142.522,-
wydatków budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JaFSki


