
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXX/220/2012

Rady Gminy Fredropol
z dnia 31 lipca 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:

§ l
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 11.900,- / zal Nr l /
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 543.900,- / zal Nr 2 /
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 532.000,- / zal Nr 2 /

§2

I Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 11.900,- w dzialach:

l) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwote 8.055 
w tym: § 0970 o kwote 8.055,- z tytulu srodków otrzymanych z róznych dochodów /
rozliczenia z lat ubieglych/.

2) 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 o kwote 245,- - w tym: § 0690 o kwote 25,- z tytulu zwrotu
kosztów upomnien i § 0910 o kwote 220,- z tytulu odsetek.

3) dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego § 0920
o kwote 2.000,- z tytulu odsetek od zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych
z lat ubieglych.

4) dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury § 0960 o kwote 1.600,
z tytulu wplat na organizacje gminnych uroczystosci.

II Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 543.900,- w dzialach:

l) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 26.300,
z przeznaczemem na:

-wydatki biezace 6.300,- oraz
-kwota 20.000,- z przeznaczeniem na realizacje Projektu pn. "Zagospodarowanie centrum wsi

Kormanice" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016
w tym:

wydatki biezace - 11.867,61
wydatki majatkowe - 8.132,39

2) dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
o kwote 2.000,- z przeznaczeniem na odsetki z tytulu zwrotu nienaleznie pobranych
swiadczen rodzinnych z lat ubieglych.

3) Dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 506.000,- w tym



kwota 503.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Aksmanice, Klokowice, Mlodowice i Fredropol wraz
z oczyszczalnia scieków wSierakoscach" ,

a kwota 3.000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace zakup materialów i wyposazenia
w GZUW.

4) dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 1.600,
z przeznaczeniem na organizacje gminnych uroczystosci.

5) dzial 926 rozdzial 92601 Obiekty sportowe o kwote 2.000 z przeznaczeniem na zakup
energll.

6) dzial O l O rozdzial O 1037 Platnosci uzupelniajace do gruntów rolnych o kwote 6.000,
z przeznaczeniem na zakup uslug pozostalych I GZUW l.

III Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 532.000,- w dzialach:

l) dzial 900 rozdzial 9000 l Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 511.132,39 na
zadaniu" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybotycze" - kwota 511.132,39

2) dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic placów i dróg o kwote 17.867,61
3) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 3.000,- I GZUWI

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~



Zalacznik Nr l
do Uchwaly nr XXX/220/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 31 lipca 2012 rok

--- - ------ --. ---.-- ---
Dzial Rozdzial§ WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

750

Administracja publiczna -· 8.055,-

75023

Urzedy gmin -8.055,-

0970

Wplywy z róznych dochodów -8.055,-

756
Dochody od osób prawnych, od osób

fIzycznych i od innych jednostek

-245,-

nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem75615

Wplywy z podatku rolnego, podatku -245,-

lesnego, podatku od czynnosci- cywilnoprawnych, podatków i oplatlokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych0690

Wplywy z róznych oplat -25,-

0910

Odsetki od nieterminowych wplat z -220,-

tytulu podatków i oplat 852

Pomoc spoleczna -2.000,-

85212

Swiadcznia rodzinne, swiadczenia z -• 2.000,-

funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia spolecznego0920

Pozostale odsetki 2.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa-1.600,-

narodowego 92105

Pozostale zadania w zakresie kultury -1.600,-

0960

Otrzymane spadki zapisy darowizny w -1.600,-

postaci pienieznej Ogólem zwiekszenie dochodów

-11.900,-

budzetowych

PRZEWODNICZAC\'
Rady Gminy

J~ki



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly nr XXX/22012012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 31 lipca 2012 rok

- - --- - -- -----~ ----- --~-
Dzial

Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

010

Rolnictwo i lowiectwo -6.000,-

01037

Platnosci uzupelniajace do gruntów -6.000,-

rolnych 4300

Zakup uslug pozostalych -6.000,-

400

VVytwarzanie i zaopatrywanie w energie3.000,--
elektryczna, gaz i wode

40002

Dostarczanie wody 3.000,--

4300
Zakup uslug pozostalych 2.000,--

4410
Podróze sluzbowe krajowe 1.000,--

700
Gospodarka mieszkaniowa -26.300,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami -26.300,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia -10.000,-

" Zagosp. Centrum wsi Kormanice"- 10.000,-4300

Zakup uslug pozostalych -8.167,61

w tym: kwota 1.867,61 " Zagospodarowanie Centrum WsiKormanice"kwota 6300,- zakup uslug pozostalych
•

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8.132,39

budzetowych " Zagospodarowanie Centrum WsiKormanice" - 8.132,39852

Pomoc spoleczna -2.000,-

85212

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z -2.000,-

funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia spolecznego4560

Odsetki od dotacji oraz platnosci: -2.000,-

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lubw nadmiernej wysokosci900

Gospodarka komunalna i ochrona529.000,-506.000,-
srodowiaska 90001

Gospodarka sciekowa i ochrona wód511.132,39506.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 3.000,-



-~-- --~ --- -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek -503.000,-

budzetowych 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek 511.132,39-
budzetowych

90015

Oswietlenie ulic placów i dróg 17.867,61-

4260
Zakup energii 17.867,61-

921
Kultura i ochrona dziedzictwa -1.600,-

narodowego 92105

Pozostale zadania w zakresie kultury -1.600,-

4300

Zakup uslug pozostalych -1.600.-

926

Kultura fizyczna -2.000,-

92601

Obiekty sportowe -2.000.-

4260

Zakup energii -2.000,-

Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia

532.000,-543.900,-
wydatków budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JaI~ki


