
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXXIV/261/2012

Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 listopada 2012 r

w sprawie zmian w budzcie 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 zwiqzku z art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku 0 finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240) ,

Rada Gminy Fredropol uchwala:

§ 1

Zwi~kszyc dochody budzetowe 0 kwot~ 717.219,-1 zal Nr 1/
Zwi~kszyc wydatki budzetowe 0 kwot~ 750.719,- 1 zal Nr 2 1

Zmniejszyc wydatki budzetowe 0 kwot~ 33.500,- 1 zal Nr 21

§2

I. Zwi~kszyc dochody budzetowe 0 kwot~ 717.219,- w dziale:

1) dzial 756 rozdzial 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego,podatku od czynnosci
cywilnoprawnych , podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 0 kwot~ 690.219,- w tym: § 0310 0 kwot~ 655.414,- z tyt. podatku od
nieruchomosci i § 0910 0 kwot~ 34.805,- z tyt. odsetek od nieterminowych wplat podatku
od nieruchomosci.

2) Dzial 756 rozdzial 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego podatku od spadk6w
i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od
os6b fizycznych § 0500 0 kwot~ 27.000,- podatek od czynnosci cywilnoprawnych.

11. Zwi~kszyc wydatki budzetowe 0 kwot~ 750.719- w dziale:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 0 kwot~ 692.719,
z przeznaczeniem na podatek od nieruchomosci, odsetki od nieterminowych wplat podatku
od nieruchomosci,na wynagrodzenia osobowe pracownik6w.

2) dzial 750 rozdzial 75023 Urz~dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 0 kwot~ 18.007,
z przeznaczeniem na wydatki biezqce.

3) Dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe 0 kwot~ 13.000,- z przeznaczeniem na zakup
material6w i wyposazenia ISz.P. Huwniki 1

4) dzial 801 rozdzial 80104 Przedszkola 0 kwot~ 1.493,- z przeznaczeniem na wydatki biezqce
za pobyt dzieci z gm. Fredropol w przedszkolach niepublicznym w Gminie Krasiczyn 
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Si6str Sluzebniczek NMP np. pw. Bt. Edmunda
Bojanowskiego Pralkowce 73 1

5) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 0 kwot~ 11.500,- z przeznaczeniem
na stypendia dla uczni6w.

6) dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic plac6w i dr6g 0 kwot~ 5.000,- z przeznaczeniem
na wydatki biezqce.

7) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody 0 kwot~ 3.000,- z przeznaczeniem na wydatki
biezqce

8) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 0 kwot~ 6.000,-
z przeznaczeniem na wydatki biezqce



Ill. Zmniejszy6 wydatki budzetowe 0 kwot~ 33.500,- w dzialach:

I) dzial 801 rozdzial 80114 Zespoly Obslugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szk6l 0 kwot~
o kwot~ 6.500,-

2) dzial801 rozdzial80101 Szkoly podstawowe 0 kwot~ 13.000,- / Sz. Podst.. Fredropol /
3) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 0 kwot~ 5.000,-
4) dzial900 rozdzial90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 0 kwot~ 6.000,-
5) dzial400 rozdzial40002 Dostarczanie wody 0 kwot~ 3.000,-

§3

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Fredropol.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dnim podj~cia.



Zalqcznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXXIV/26112012

Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 listopada 2012 r.
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Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXXIV /261/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 listopada 2012 roku
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--~--~---
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