
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXXIII/259/12

Rady Gminy Fredropol
z dnia 6 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budzecie gminv na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
(Dz.U. Nr 142, poz 1591 z 2001 r. ze zmianami ), w zwi,!zku z ar1.211 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku 0 finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz 1240 ),

Rada Gminy Fredropol uchwala:

§ 1

Zwitrkszyc dochody budzetowe 0 kwottr 655.4] 3,-1 zal Nr 1 1

Zwitrkszyc wydatki budzetowe 0 kwottr 661.4] 3,-1 zal Nr 2 1

Zmniejszyc wydatki budzetowe 0 kwottr 6.000,-1 zal Nr 21

§ 2

I. Zwitrkszyc dochody budzetowe 0 kwottr 655.4] 3,- w dziale:

1) dzial 756 rozdzial 756] 5 WpIywy z podatku rolnego, podatku Idnego, podatku od spadk6w
i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od
os6b fizycznych § 0310 0 kwottr 655.413,- z ty1. podatku od nieruchomosci.

11. Zwitrkszyc wydatki budzetowe 0 kwottr 66] .4] 3,- w dziale:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 0 kwottr 655.4] 3.
z przeznaczeniem na podatek od nieruchomosci.

2) Dzial 801 rozdzial 80110 Gimnazja 0 kwottr 6.000,- z przeznaczeniem na studium
wykonalnosci - sala gimnastyczna Huwniki.- kwota 6.000,-

Ill. Zmniejszyc wydatki budzetowe 0 kwottr 6.000,- w dziale:

]) dzial 900 rozdzial 9000] Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 0 kwottr 6.000,- na zadaniu
pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybotycze" - kwota 6.000,-

§3

Wykonanie uchwaIy powierza sitr W6jtowi Gminy Fredropol.

§4

UchwaIa wchodzi w zycie z dnim podjtrcia.
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Zalqcznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXXIll/259/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 6 listopada 2012 r.

Dzial Rozadzial§WyszczegolnienieZmniejszenieZwiekszenie

756

Dochody od osob prawnych , od-
osob

fizycznychIodinnych 655.413,-

jednostek
nieposiadajacych

osobowosci prawnej oraz wydatkizwiazane z ich poborem75615

Wplywy z podatku rolnego, podatku-655.413,-

lesnego,

podatkuodspadk6wI
darowizn,

podatkuodczynnosci
cywilnoprawnych

orazpodatk6wI
oplat lokalnych od os6b fizycznych

--0310
Podatek od nieruchomosci T 655.413.-

Ogolem zmniejszenia i zwi~kszenia - u __ 65~4i3,-dochodow budzetowych
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Zal'tcznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXXIII/259/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 6 listopada 2012 r.

Dzial Rozadzial§VVyszczeg61nienieZmniejszcnicZwi~kszenic-
~ --

700 Gospodarka mieszkaniowa-655.413,-
-70005 Gospodarkagruntami1

-655.413.-

nieruchomosciami
-

--
4480

Podatek od nieruchomosci -655.413,-

801

Oswiata i wychowanie -6.000,-

80110

Gimnazja -6.000,-

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostek-6.000.-

budzetowych
-900 Gospodarka komunalna i ochrona6.000,--

srodowiska ---
-

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d6.000.------- ---
1

6059
Wydatkiinwestycyjnejednostek6.000.--Ibudzetowych --Og61em zmniejszenia i zwi~kszcnia

6.000,-1661.413,-
wydatk6w budzetowych

i
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