
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XXXIX/305/2013

Rady Gminy Fredropol
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 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
Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote

2.089.729,15 / zal. nr 1 /
392.054,40 / zal. nr 1 /
657.262,98 / zal. nr 2 /

2.354.937,73 / zal. nr 2/

§2

I. Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 2.089.729,15 w dziale:

1) dzial 010 rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc o kwote 73.239,40 z tytulu przyznania
platnosci w ramach wsparcia bezposredniego, platnosci rolnosrodowiskowej oraz
wsparcia gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

2) dzial 020 rozdzial 02001 Wplywy ze sprzedazy skladników majatkowych § 0870
o kwote 80.000,- z tyto sprzedazy drewna.

3) dzial dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote
1.000,000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: " Odbudowa drogi
gmil1r.ej Makowa-- L~szczyny- Sopotnik dz. ewid. Nr 56,77 w miejscowosci
Lcszczyny \V hr" O -+ 000-3 7""000" kwota 1.000,000,- ! Promesa z dnia 18 luty 2013
J'OL Pismo IY TCk-Z T ~;l\OI ') l ,'jOl'" ., Miri,,"t~r'twa A -Jl1i'1i"tncji i Cyf'vzacjiI'.. .r.. ~ ,_.j ~' •• _ - ••• -~,:l -_- ,_ ..J L_ •. __•...•. __,-c:> ...•.. l. "-' ~ ,.., .

4) Dzial 700 fOzdzial 70005 Gospodarka grumami i nieruchomosciami o kwote
351.924,75 w tym kwota 23.052,75 z tyto refundacji srodków na zadanie realizowane

w 2012 roku zgodnie z Umowa Nr 00558-6930-UM0940131/11 z dnia 28 sierpnia
2012 r. oraz Umowa Nr 00559-6930-UM0940137/11 z dnia 28 sierpnia 2012 roku. ,
natomiast kwota 328.872,- z tyto sprzedazy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
Gminy Fredropol

5) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwote
25.050,- z przeznaczeniem na realizacje Projektu ,. Razem dla rozwoju - Liderzy
z Podkarpacia" / LJmowa partnersk:::o z dnia nR 08.2012 r. i Aneks Nr l

doumowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. ,. Razem dla rozwoju - Liderzy
z Podkarpacia" z dnia 15 wrzesnia 2012 rok

6) Dzial 756 rozdzial 75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
spadków j darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat
lokalnych od osób fizycznych o kwote 112.015,- z tyto podatku rolnego od osób
fizycznych

7) Dzid 852 rozdzial 352~2 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu



alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego o kwote 252.500,- w tym kwota 20.000,- z przeznaczeniem na: 14.000,
zwrot nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych i odsetki w kwocie
6000,- z tytulu zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych,
natomiast kwota 232.500,- z przeznaczeniem na Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego § 20 l O

8) Dzial 852 rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej , niektóre swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej
§ 2030 o kwote 200,- / skladki na bezp. Spol. - zasilki stale /

9) Dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe § 2030 o kwote 8.800,-

10) Dzial 852 rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc § 2030 o kwote 186.000,-

II. Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 392.054,40 w dziale:

1) dzial O 10 rozdzial O l 037 Platnosci uzupelniajace do gruntów rolnych o kwote
73.239,40

2) dziai 758 rozdzial 7580: Czesc oswiatowa sub\\'cncji ogólnej dla j~dnostek
samorzadu terytorialnego o kwote 312.015,- Pismo Ministra ~inansó\V nr
ST3/4820/2/2013 z dnia 141my 2013

3) dzial 852 rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej , niektóre swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracj i spolecznej
§ 2010 o kwote 6.300

4) dzial 852 rozdzial 852] 6 Zasilki stale § 2030 o kwote 500,-
/ Pismo Nr F.V1.3120.1.20 13 z Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w
Rzeszowie /

III. Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 657.262,98 w dzialach:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 83.239,40
2) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin o kwote 60.241,-
3) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 400,- /GZUW /
4) dzial 600 rozdzial 60016 Drogi gminne o kwote 15.359,58 Fundusz solecki Solectwa
Makowa - wydatki biezaco; na remont drogi do wsi Leszczyny - kwota 15.359,58
5) dzial 801 rozdzial 8010: Szkoly podstawowe o kwote 16A60,
6) dzial gO 1 rozczial 80! O~ ?rzecs:Lw!a o kVillte 3.123,-
7) dzial 852 rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej , niektóre swiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej o kwote 6.300,
/zasilki zlecone /

8) dzial 852 rozdzial 85216 Zasilki stale o kwote 500,
9) dzial 854 rozdzial 85401 Swietlice szkole o kwote 40,-
10) dzial 900 rozdzial 90001 " Gospodarka :(omunalna i ochrona srodO\\ isb" o kwote
471.600,- w tym:
- na zadaniu pn.: " Budowa kanalizacji sanitamej Rybotyczc" () kwote 11 1,(100.- / UG/,

na zadaniu" Budowa kanalizacji sanita~ej w miejscO\vosciach Sierakosco; Etap II,
Nowe Sady i Sólca - o kwote 360.000,- /srodki wlasne /



natomiast kwote 600,- na wydatkach biezacych GZUW

IV. Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 2.354.937,73 w dzialach:

1) Dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 1.260.000,
z przeznaczeniem na zadanie pn.: .: " Odbudowa drogi gminnej Makowa - Leszczyny
Sopotnik dz. ewid. Nr 56,77 w miejscowosci Leszczyny w km O + 000-3+000" kwota
1.260,000,- w tym kwota srodków wlasnych w wysokosci 15.359,58 stanowi srodki
z Funduszu soleckiego Solectwa Makowa.
2) Dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy Gmin ( miast i miast na prawach p(m ,atu) () kwote

25.050,- z przeznaczeniem na realizacje Projektu "Razem dla rozwoju - Liderzy
z Podkarpacia"

3) Dzial 750 rozdzial 75022 Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwote
20.000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace

4) Dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 400,- IGZUWI - wydatki
biezace

5) dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 181.460,- z przeznaczeniem na
wydatki biezace

6) dzial 801 rozdzial 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych o kwote
7.370,- z przeznaczeniem na wydatki biezace

7) dzial 801 rozdzial 80104 Przedszkola o kwote 20.440,- z przeznaczeniem na wydatki
biezace

8) dzial 801 rozdzial 80110 Gimnazja o kwote 165.004,58 z przeznaczeniem na wydatki
biezace

9) jzia~ 801 rozdzial 80113 " Dowozenie uczniów do szkól o kwote 46.292.] 5 z
przeznaczeniem na wydatki biezace

10) dzial 801 rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosc o kwote 42.400,- z przez.1aczeniem na
wydatki biezace

11) dzial 854 rozdzial 85401 Swietlice szkolne o kwote 25.180,- z przeznaczeniem na
wydatki biezace

12) dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego o kwote 252.500,- Iw tym kwota 14.000,- zwrot nienaleznie pobranych
swiadczen rodzinnych z lat ubieglych i odsetki w kwocie 6000,- z tytulu Z\\TOtu
nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych)

13)dzigl 852 rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotpe OpbC'''l\~ za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej . niektórL: swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej o
kwote 200,-

14) dzial 852 rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwote 8.800,-

15) dzial 852 rozdzial 85295 pozostala dzialalnosc o kwote 186.000,-
16) Dzial 900 rozdzial 90001 ., Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" o kwote

111.600,- z przeznaczeniem na zadanie pn.: ._ Budowa bnalizacji \. < Darowice
i Kniazyce WTazz oczyszczalnia scieków w Oarowicach " kwota 34.000,- oraz kwota
77.000,- na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Aksmanice, Klokowice, Mlodowice i Fredropol wraz z oczyszczalnia scieków
wSierakoscach" - kwota 77.000,-
oraz kwota 600,- z przeznaczeniem na wydatki biezace GZUW



17) dzial O10 rozdzial O1030 Izby rolnicze o kwote 2.241,- z przeznaczeniem na wplaty
gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywów z podatku
rolnego

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~i



Zalacznik Nr 1
Do Uchwaly Nr XXXIX/305/2013
Rady Gminy Fredropol
z dnia 21 marca 2013

Dzial Rozdzial ~VVyszczególnienieZmnie.iszenieZwi~kszenie
010

IRolnictwo i lowiectwo 73.239,4073.239,40 I

73.239,40 I

~
01037 Platnosciuzupelniajacedo I

gruntów rolnych
I2708

Srodki na dofinansowanie I

wlasnych zadan biezacych gmin ( I

I
Izwiazków gmin),powiatów67.264,55

I

zwiazków powiatów samorzadów województw pozyskane z innychzródel
I 2709 I Srodki na dofinansowanie I

5.974,85 ,
I

I I wlasnych zadan biezacych gmin ( I

I

I zwiazków gmin), powiatów

IIzwiazków powiatów samorzadów
I

województw pozyskane z innych
zródel

I

01095

Pozostala dzialalnosc 73.239,40
0970

Wplywy z róznych dochodów 73.239,40
020

ILesnictwo 80.000,- :
02001

Gospodarka lesna I80.000,-
0870

Wplywy ze sprzedazy skladników I80.000,-Imajatkowych I

700
Gospodarka mieszkaniowa 351.924,75

70005
Gospodarkagruntamil 351.924,75

nieruchomosciami 0770
Wplywyzodplatnegonabycia 328.872,-

prawa

wlasnosciorazprawa
uzytkowania

wieczystego
nieruchomosci 2708

Srodkinadofinansowanie

I

14.652,75

wlasnych zadan biezacych gmin, powiatów samorzadów powiatów,
I

województw pozyskane z innych
zródel na zadanie pn.:-

"Wyposazenie
swietlicy

wiejskiej w Makowej w sprzetniezbedny do jej prawidlowegon.mkcjonowania
polaczonyz

modernizacja czesci socjalnej" -
I

kwota 8.440,22

i

-

"Wyposazenieswietlicy
wiejskiej w Kalwarii Paclawskiejw

sprzetniezbednydoJej

I
prawidlowego funkcjonowania " kwota 6.212,53



600

750

---

756

60078

75023

75616

6298 I Srodki na dofinansowanie
wlasnych inwestycji gmin (
zwiazków gmin), powiatów,
zwiazków powiatów, (
samorzadów województw
pozyskane z innych zródel
na zadanie pn.:
- "Wyposazenie swietlicy
wiejskiej w Makowej w sprzet
niezbedny do jej prawidlowego
funkcjonowania polaczony z

I I modernizacja czesci socjalnej" - .
I I kwota 8.400,-
, I

Transport i lacznosc
Usuwanie skutków klesk
zywiolowych

6330l Dotacje celowe otrzymane z
budzetu panstwa na realizacje
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych wlasnych gmin (
zwiazków gmin)

Administracja publiczna
Urzedy gmin ( miast i miast na
prawach powiatu)

2007 I Dotacje celowe w ramach I

programów finansowanych z
udzialem srodków europejskich
oraz srodków, o których mowa w
art. 5 ust.] pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 usta\>,')'. lub platnosci w ramach
budzetu srodków europej skich

2009 I Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udzialem srodków europejskich
oraz srodków, o których mowa w
art. 5 ust. l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy. lub platnosci w ramach
budzetu srodków europ~iskich

Dochody od osób prawnych od
osób fIzycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych
osobowosci prawnej oraz
wydatki zwiazane z ich
poborem
Wplywy z podatku rolnego,
podatku lesnego, podatku od
spadków i darowizn. podatku od

czynnosci cywilnoprawnych oraz Ipodatków i oplat lokalnych od
osób fizycznych I

8.400,-

I

. I
I

~--~ I
1.000.000,- I
1.000.000,-

] .000.000,-

25.050,

25.050,-

21.292,50

I

-·----·-l---37-~7_::O. -,.)

112.0 l5,- I
I
I

I

I

112.0]5,-



0320Podatek rolny I112.015,- I

- i758
Rózne rozliczenia312.015,- :~

75801
Czescoswiatowasubwencj i312.015,-

I

ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego2920
Subwencjeogólnezbudzetu 312.015,-

panstwa 852
IPomoc spoleczna 6.800,-

447 .500'-1
85212

Swiadczeniarodzinne,252.500,-
swiadczenia

zfunduszu III
i

alimentacyjnego oraz skladki na I

iubezpieczenia
emerytalnel ,

rentowe
zubezpieczenia

I
spolecznego

0920
Pozostale odsetki I6.000,-

0970
Wplywy z róznych dochodów 14.000,- !

2010
Dotacjeceloweotrzymanez 232.500.- I

I budzetu panstwa

realizacje I

~ I

I
na I

zadan biezacych
zzakresu

administracji
rzadowejoraz

innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami85213
Skladkinaubezpieczenie 6.300,-200,-

zdrowotne
oplacanezaosoby

pobierajace niektóre swiadczeniaz pomocy spolecznej , niektóreswiadczenia
rodzinneorazza

osoby uczestniczace w zajeciach
I

w centrum integracji spolecznej
I

2010
Dotacjeceloweotrzymanez6.300,-

budzetu
panstwanarealizacje

zadan
biezacychzzakresu

administracj i
rzadowejoraz

innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami2030
Dotacje celowe otrzymywane z 200,-

budzetu panst:va. na reaJiz~cje I

wlasnych zadan bIezacych gmm (zwiazków gmin)
.----85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz 8.800,-

skladki
naubezpieczenia

emerytalne i rentowe2030
Dotacje celowe otrzymywane z 8.800.-

budzetu
panstwanarealizacje

iwlasnych zadan biezacych gmin (

I

I

I

zwiazków gmin)
I

I I

85216
Zasilki stale 500.-I

2030
Dotacje celowe otrzymywane z 500,-
-

Ibudzetu
panstwanarealizacje

jwlasnych zadan biezacych gmin· (



zwiazków gmin)
I

I85295
Pozostala dzialalnosc 186.000,-

2030
Dotacje celowe otrzymywane z 186.000,-

budzetu
panstwanarealizacje

Iwlasnych zadan biezacych gmin (
I

Izwiazków gmin) Ogólem
zmniejszenialI

Izwiekszenia
dochodów392.054,40 i 2.089.729,15

budzetowych
ii

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~ki



Zalacznik Nr 2
Do Uchwaly Nr XXXIX1305/2013

Rady Gminy Fredropol
z dnia 21 marca 2013

Dzial Rozdzial§Wyszczególnienie Zmniejszenie! Zwickszenie
010

Rolnictwo i lowiectwo 2.241,-
01030

Izby rolnicze 2.241,-
2850

Wplatygmmnarzeczizb 2.241,-
rolniczych

wwysokosci2%
uzyskanych wplywów z podatkurolnego400 I

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400,- I400,-
enen?:ieelektryczn~, gaz i wode

I

40002
Dostarczanie wody 400,- I400,-

4300
Zakup uslug pozostalych 400,-

3020
Wydatki osobowe niezaliczane do 400,-

wynagrodzen 600
Transport i l~cznosc15.359,581.260.000,- ,

60016
Drogi publiczne gminne15.359,58-

4270 Zakup uslug remontowych 15.359,58 I
I

IFundusz solecki Makowa --L ______ --J60078
Usuwanieskutkówklesk i 1.260.000.- i

zywiolowych

' I
. !----f---------l6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.260.000.-

budzetowych 700
Gospodarka mieszkaniowa83.239,40

70005
Gospodarkagruntamil83.239,40

nieruchomosciami
---4300 Zakup uslug pozostalych

73.23~4Q+= _______ 1

4480
Podatek od nieruchomosci 10.000.-

o __750 Administracja publiczna60.241,- 45.050,-
75023

Urzedy gmin ( miast i miast na60.241,-25.050,-
prawach powiatu 4010

Wynagrodzenia osobowe50.241,-
pracowników 4110

Skladkinaubezpieczenie 10.000,-i

spoleczne
------4017 W'lna urodzenia osobowe17.790.50• ::>

pracowników!
ProgramPO KL-Liderzyz

Podkarpacia! 4019
Wynagrodzenia osobowe3.139,50

pracowników

I

I ProgramPOKL-Liderzyz
Podkarpacia! 4117

Skladkinaubezpieczenie 3064,25 l
I spoleczne

I
I

l! Program POKL-

Liderzyz
Podkarpacia!

~
I



4119Skladkinaubezpieczenie I540,75 I
Ispoleczne

I

I
ProgramPOKL-Liderzyz

Podkarpacia! 4127
Skladki na Fundusz Pracy i437,75

I
ProgramPOKL-Liderzyz

Podkarpacia! 77.2514129
Skladki na Fundusz Pracy

II
ProgramPOKL-Liderzy

I

zl

II

Podkarpacia!

I
,

75022
Rady gmin ( miast i miast na

,

20.000,-I

prawach powiatu)

I

I3030
Róznewydatkina rzecz osób 20.000,-

I

fizycznych I

801
Oswiata i wychowanie19.583,-462.966,73

80101
Szkoly podstawowe 16.460,- ,181.460,- i

4010
Wynagrodzenia osobowe9.940,- !

6 -jO '
.)- .- I

pracowników
I

I,

i

,

4040
Dodatkowe wynagrodzenia I6 -jO I

;---i
.)- .- ,

7.940,- i

roczne 4440
Odpis na ZFSS 165.000,-

4170
Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-

80103
Oddzialyprzedszkolnew 7.370,-

szkolach podstawowych 4440
Odpis na ZFSS 7.370,-

80104
Przedszkola 3.123,- ,20.440,-

4010
Wynagrodzenia osobowe3.123,--

pracowników 4440
Odpis na ZFSS 20.440,-

80110
Gimna~ia 165.004,58

4260
Zakup energii 16.482,58--4440 Odpis na ZFSS 148.522,-

80113
Dowozenie uczniów do szkól 46.292,15

4210
Zakup materialów i wyposazenia 13.239,40

4300
Zakup uslug pozostalych "3 O-j T~ .). )-, )

80195
Pozostala dzialalnosc !-~.400,--'

4440

Odpis na ZFSS 42.400,-
852

Pomoc spoleczna6.800,-447.500,-
85212

Swiadczeniarodzinne,252.500,-
swiadczenia

zfunduszu

alimentacyjnego oraz skladki naubezpieczenia
emerytalnel

I

rentowezubezpieczenia

spolecznego

I

2910

Zwrot dotacji oraz platnosci, w
---r---------I

14.000,-
tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemem

lub

wykorzystanych

znaruszemem

procedur, o których mowa wart.



854

85213

85214

85216

85295

85401

3110
4010
4110
4120
4300
4560

4130

3110

3110

3110

4010

4040

184 ustawy pobranych nienaleznie
lub w nadmiernej wysokosci
Swiadczenia spoleczne
Wynagrodzenia osobowe prac.
Skladki na bezp .. spoL
Skladki na Fundusz Pracy

Zakup uslug pozostalych
Odsetki od dotacji oraz platnosci
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa wart.
184 ustawy, pobranych
nienaleznie lub w nadmiernej
wysokosci
Skladki na ubezpieczenie
zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia
z pomocy spolecznej , niektóre
swiadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczace w zajeciach
w centrum integracji spolecznej
Skladki ~:abezp .. zdro\\'otne
/ wlasne 200, zlec 6300,-/

Zasilki i pomoc w naturze oraz
skladki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
Swiadczenia spoleczne
Zasilki stale

Swiadczenia spoleczne
Pozostala dzialalnosc

Swiadczenia spoleczne
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Swietlice szkolne

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia

6.300,-

6.300.-

500 --'
500,-

40,-

40,
40,-

225.728,
4.300,

590,
189,

1.693,
6.000,-

200,-

200.-

8.800,-

8.800,-

186.000,
186.000,
25.180,-

25.180,-

40,-

900

90001

4440

3020

14300
4580

i 6050

roczne-·----------------j-----------I ---
Q_~i]1;s~aZFSS 1 ..__ -l_~!_±~~
G,j,s)Judaika k0lJ.1I111aIHa i : 471.600,- ! 111.0-0D,-
ochrona srodowiska

Gospodarka sciekowa i ochrona I 471.600,- I 111.600,-
wód----
WYGatki osobowe niezaliczane do I I 590,-
wynagro~zcn

Zakup U:,1llg pozostalych I 600,-1 --jPozostale odsetki l n.-
_--6 ------ ------- --.--.---- --1------ ----------- - ---~--l

i 'J.'y:.alki inwestycyj!'J"; jednos·'..:k , II i ,OJ 1,- 1j 1.\JdtJ,- i



budzetowych I
W tym:

I
iI

I

zmniejszyc i- kwote lll.OOO,-na zadaniu pn. "
I

Budowa kanalizacjisanitarnej I

IRybotycze"
I

Zwiehzyc:
I

Zadanie pn.: - Budowa kanalizacji sanitarnej w
I

imiejscowosciach
Aksmanice,I

I

Klokowice,

MlodowiceI ,I
Fredropol wraz z oczyszczalnia

Iscieków
wSierakoscach" -

77.000,- - o kwote 34.000,- pn.: " Budowa II

kanalizacjiWSIOarowiceI
IKniazace

oczyszczalnia
i

wraz z II I

scieków w Darowicach" I

6059

Wydatkiinwestycyjne jednostek360.000,-1
budzetowych

I

I
,

- o kwote 360.000,- " Budowa kanalizacji
sanitarnejwm.

Sierakosce Etap II, Nowe Sady iSólca" ------
Ogólem zmniejszenial ,

zwiekszenia
wydatków657.262,982.354.937,73

budzetowych

PRZE~VODNICZJ;.CY
Rady Gminy

Ja~Ski


