
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXX1I/254/2012

Rady Gminy Fredropol
z dnia 25 wrLesnia 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 59.813,391 zal nr 11

Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 10.316,00 I zal Nr 11

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 108.123,09 Izal Nr 21

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 157.620,481 zal Nr 21

§2

I. Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 59.813,39 w dzialach:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 25.509,75
w tym:

- zgodnie z zawarta umowa Nr 00558-6930-UM094013111I z dnia 28 sierpnia 2012 roku na
zadanie pn. " Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbedny do jej prawidlowego
funkcjonowania, polaczony z modernizacja czesci socjalnej" kwota 18.709,85 w tym: § 2708
o kwote 9.147,73 , § 6298 o kwote 9.562,12
oraz

- zgodnie z zawarta umowa Nr 00559-6930-UM0940137/11 z dnia 28 sierpnia 2012 roku na
zadanie pn. Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Kalwarii Paclawskiej w sprzet niezbedny do jej
prawidlowego funkcjonowania" kwota 6.799,90 w tym:§ 2708 o kwote 6.799,90

2) dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote
15.000,- z tyto zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych
w tym:§ 0970 o kwote 10.000,-, § 0920 o kwote 5.000,-

3) dzial 758 rozdzial 75814 Rózne rozliczenia finansowe o kwote 8.987,64 w tym § 2030
o kwote 3.944,64 , § 6330 o kwote 5.043,-1 Drcyzja Nr 67 Wojewody Podkarpackiego I

4) dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwote 10.316,- I Decyzja Nr 72 Wojewody Podkarpackiegol §2039
wklad wlasny do Projektu POKL

II. Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 10.316,- w dzialach:

1) dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe § 2030 o kwote 10.316,- I Decyzja Nr 72 Wojewody Podkarpackiego/

I1I.Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 108.123,09 w dzialach:



1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 31.534,09
w tym:

- / Fundusz Solecki Kalwaria Paclawska - doposazenie swietlicy wklad do projektu
w ramach" Male Projekty"/ - kwota 4.805,73

- "Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbedny do jej prawidlowego
funkcjonowania- polaczony z modernizacja czesci socjalnej - kwota 26.728,36

2) dzial 900 rozdzial 90001 Gosp[odarka sciekowa i ochrona wód o kwote 14.957,- na
zadaniu" Budowa kanaliazacji sanitarnej w miejscowosci Rybotycze" o kwote 14.957,-

3) dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwote 20.632,- wklad wlasny do Programu POKL / Srodki wlasne
kwota 10.316,- / srodki z dotacji 10.316,- /

4) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 40.000,- wydatki biezace / Sz.P/
5) dzial 801 rozdzial 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych o kwote 1.000,

wydatki biezace / Sz.P/

IV. Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 157.620,48 w dzialach:

l) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 58.333,99
w tym:

- zgodnie z zawarta umowa Nr 00558-6930-UM0940131/11 z dnia 28 sierpnia 2012 roku na
zadanie pn. " Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbedny do jej prawidlowego
funkcjonowania, polaczony z modernizacja czesci socjalnej" kwota 26.728,36
oraz

zgodnie z zawarta umowa Nr 00559-6930-UM0940 137111 z dnia 28 sierpnia 2012 roku na zadanie
pn. Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Kalwarii Paclawskiej w sprzet niezbedny do jej
prawidlowego funkcjonowania" kwota 11.605,63 w tym: § 4218 o kwote 6.799,90 i
§ 4219 o kwote 4.805,73 / F. Solecki Kalwaria Paclawska - doposazenie swietlicy wklad do
projektu w ramach" Male Projekty" /,
- kwota 20.000,- z przeznaczeniem na zakup srodka transportu.

2) Dzial 852 dzial rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego o kwote 15.000,- z tyto zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z
lat ubieglych w tym: zwrot swiadczen 10.000,-, odsetki od zwróconych swiadczen 5.000,-

3) dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwote 10.316,- wklad wlasny do Programu POKL / Srodki z
dotacj i/

4) dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc o kwote 10.316,- / Swiadczenia spoleczne /
5) dzial 801 rozdzil 80101 Szkoly podstawowe o kwote 46.000,- w tym:

kwota 6.000,- na zadaniu" " Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Kniazycach" /
UG/, natomiast wydatki biezace o kwote 40.000,- / Sz.P.!

6) dzial 80 l rozdzial 80 103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych o kwote 1.000,
wydatki biezace / SZ.P/

7) dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 16.630,31
z przeznaczeniam na nadzór inwestorski.

8) Dzial 600 rozedzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 24,18 z przeznaczeniem na
zakup materialów

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
§4

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JaFlski



Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXX1II254/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 25 wrzesnia 2012 roku

Dzial Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

700

Gospodarka mieszkaniowa 25.509,75

70005

Gospodarka gruntami i 25.509,75

nieruchomosciami 2708

Srodki na dofinansowanie wlaswnych 15.947,63

zadan biezacych gmin ( zwiazków gmin) , powiatów, (zwiazków powiatów) ,samorzadów województw, pozyskane zinnych zródel6298

Srodki na dofinansowanie wlasnych 9.562,12

inwestycji gmin ( zwiazkiów gmin), powiatow (zwiazków powiatów)samorzadów województw, pozyskane zinnych zródel758

Rózne rozliczenia 8.987,64

75814

Rózne rozliczenia finansowe 8.987,64

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 3.944,64

panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin6330

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 5.043,-

panstwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin852

Pomoc spoleczna 10.316,-25.316,-

85212

Swiadczeniarodzinne,swiadczeniaz 15.000,-

funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia spolecznego0920

Pozostale odsetki 5.000,-

0970

Wplywy z róznych dochodów 10.000,-

85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki10.316,-.10.316,-

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 10.316,-

panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin2039

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 10.316,-

panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gminOgólem zmniejszenie i zwiekszenie

10.316,-59.813,39

dochodów budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Japlshi



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXXII/254/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 25 wrzesnia 2012 roku

Dzial Rozdzial§ VVyszczególnienieZmniejszenieZwic!\:szenie

600

Transport i lacznosc -16.654,49

60016

Drogi publiczne gminne 24,18

4210

Zakup materialów i wyposazenia 24,18

60078

Usuwanie skutków klesk zywiolowych 16.630,31

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 16.630,31

budzetowych 700

Gospodarka mieszkaniowa31.534,0958.333,99

70005

Gospodarka gruntami i 31.534,0958.333,99
nieruchomosciami 4210

Zakup materialów i wyposazenia / Fsol. 4.805,73
Kalwaria P. 4218

Zakup materialów i wyposazenia 6.799,90

4219

Zakup materialów i wyposazenia / Fsol. 4.805,73
Kalwaria P. / 4218

Zakup materialów i wyposazenia .9.147,73

" Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbedny do jejprawidlowego funkcjonowania-polaczony z modernizacja czescisocjalnej4219

Zakup materialów i wyposazenia 3.920,46

" Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbedny do jejprawidlowego funkcjonowania-polaczony z modernizacja czescisocjalnej6058

Wydatki inwestycyjne jednostek 9.562,12

budzetowych / " Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbednydo jej prawidlowego funkcjonowania-polaczony z modernizacja czescisocjalnej6059

Wydatki inwestycyjne jednostek .4.098,05

budzetowych" Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbednydo jej prawidlowego funkcjonowania-polaczony z modernizacja czescisocj alnej6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 26.728,36

budzetowych" Wyposazenie swietlicy



--

wiejskiej w Makowej w sprzet niezbedny
do jej prawidlowego funkcjonowania-polaczony z modernizacja czescisocjalnej6060

Wydaki na zakupy inwestycyjne 20.000,-

jednostek budzetowych 801

Oswiata i wychowanie 41.000,-47.000,-

80101

Szkoly podstawowe 40.000,-46.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000,-

4110

Skladki na ubezpieczenie spoleczne 40.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 6.000,-

budzetowych 80103

Oddzialy przedszkolne przy szkolach1.000,-1.000,-

podstawowych 4110

Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 1.000,-

852

Pomoc spoleczna 20.632,-35.632,-

85212

Swiadczeniarodzinne,swiadczeniaz 15.000,-

funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia spolecznego2910

Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym 10.000,-

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowaw art.184 ustawy pobranych nienaleznielub w nadmiernej wysokosci4560

Odsetkioddotacj iorazplatnosci 5.000,-

wykorzystanych

niezgodniez
przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowawart. 184 ustawy, pobranych nienaleznielub w nadmiernej wysokosci85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na20.632,-10.316,-

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110

Swiadczenia spoleczne! srodki wlasne! 10.316,-

3119

Swiadczenia spoleczne! sr. z dotacji! 10.316,-

3119

Swiadczenia spoleczne! sr. z dotacji! 10.316,-

85295

Pozostala dzialalnosc -10.316,-

3110

Swiadczenia spoleczne Program 10.316,-

" Pomoc panstwa w zakresie dozywiania"900

Gospodarka komunalna i ochrona14.957,--
srodowiska



90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód14.957,-

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek 14.957,-

budzetowych Ogólem zmniejszenia i zwiekszenia

108.123,09157.620,48

wydatków budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~ki


