
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XLII/329/2013

Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 maja 2013 roku

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 200 l 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 131.218,30 / zal. Nr 1 /
Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 4.000,- / zal. Nr l /
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 88.652,12 / zal. Nr 2 /
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 215.870,42/ zal. Nr 2/

§ 2

I. Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 131.218,30 w dzialach:

1) Dzial 710 rozdzial 71035 Cmentarze o kwote 4.000,- / oplata cmentarna /
2) Dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) § 2700

o kwote 2.600,- z przeznaczeniem na instalacje monitoringu / Decyzja prewencyjna
PZU /

3) Dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 36.618,30 /
Umowa Nr 21220428 /

4) Dzial 756 rozdzial 75616 wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat
lokalnych od osób fizycznych o kwote 88.000,- w tym § 0310 o kwote 20.000 z tyto
podatku od nieruchomosci od osób fizycznych i § 0320 o kwote 68.000,- z tyto
podatku rolnego od osób fizycznych.

II. Zmniejszyc dochody budzetowe o kwote 4.000,- w dzialach:

1) Dzial 710 rozdzial 71095 Pozostala dzialalnosc o kwote 4.000,- / oplata cmentarna /

III. Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 88.652,12 w dzialach:

1) Dzial 010 rozdzial 01008 melioracje wodne o kwote 3.000,-
2) Dzial 020 rozdzial 02001 Gospodarka lesna o kwote 788,12
3) Dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 1.500,- / UG /
4) Dzial 600 rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne o kwote 8.000,-
5) Dzial 600 rozdzial 60095 Pozostala dzialalnosc o kwote 3.000,-
6) Dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 49.364,

W tym:
- wydatki biezace - Stól laczy ludzi - Festiwal smaków wyszehradzkich " - kwota
19.364,-



_ wydatki majatkowe " Remont ( przebudowa) budynku swietlicy wiejskiej w
Nowosiólkach Dydynskich" kwota 30.000,- )

7) Dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwote
7.000,-

8) Dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 16.000,- w
tym kwota 6.000,- wydatki biezace
Kwota 10.000,- wydatki majatkowe na zadaniu" Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Rybotycze " - kwota 10.000, -

IV. Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 215.870,42 w dzialach:

1) Dzial O 1O rozdzial 01030 Izby rolnicze o kwote 1.360,- z przeznaczeniem na wplaty
gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywów z podatku
rolnego

2) Dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 40.000,- z
przeznaczeniem na zadanie" Odbudowa drogi gminnej Makowa Leszczyny Sopotnik
dz. ewid. Nr 57,77 w miejscowosci Leszczyny w km 0+000-3+000 - odtworzenie
rowów oraz remont przepustów wraz z rowami kwota 40.000,- Icdl

3) Dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwote
2.600,- z przeznaczeniem na instalacje monitoringu.

4) Dzial 750 rozdzial 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwote
6.000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace

5) Dzial 801 rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 86.667,- z przeznaczeniem na
wydatki biezace.

6) Dzial 801 rozdzial 80110 Gimnazja o kwote 10.000,- z przeznaczeniem na zakup
energii - wydatki biezace

7) Dzial 801 rozdzial 80195 Pozostale wydatki o kwote 7.000,- z przeznaczeniem na
wydatki biezace

8) Dzial 854 rozdzial 85495 Pozostala dzialalnosc o kwote 261,12
9) Dzial 921 rozdzial 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury o kwote 55.982,30,- z

przeznaczeniem na zadanie" Stól laczy ludzi- Festiwal smaków wyszehradzkich" 
w tym: kwota 19.364,- wklad wlasny do projektu, a kwota 36.618,30 srodki z umowy

1O) Dzial 926 rozdzial 92601 Kultura fizyczna o kwote 6.000,- z przeznaczeniem na
zakup energii

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rudy Gminy

Ja~ki



Zalacznik Nr l
Do uchwaly Nr XLII/329/2013
Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 maja 2013 rok
Dzial Rozdzial§VVyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

710
Dzialalnosc uslugowa4.000,-4.000,-

71035
Cmentarze -4.000,-

0690
Wplywy z róznych oplat -4.000,-

71095
Pozostala dzialalnosc 4.000,--

0690
Wplywy z róznych oplat 4.000,--

750
Administracja publiczna-2.600,-

75023
Urzedy gmin ( miast i miast na-2.600,-

prawach powiatu) 2700
Srodkinadofinansowanie -2.600,-

wlasnych zadan biezacych gmin ( zwiazków gmin ) , powiatów (zwiazków
powiatów),

samorzadów
województw,

pozyskane z innych zródel756
Dochody od osób prawnych, od-88.000,-

osób
fIzycznychIodinnych

jednostek
nieposiadajacych

osobowosci
prawnejoraz

wydatki
zwiazanezich

poborem 75616
Wplywyzpodatkurolnego, -88.000,-

podatku
lesnego,podatkuod

spadków i darowizn, podatku odczynnosci cywilnoprawnych orazpodatków i oplat lokalnych odosób fizycznych0310
Podatek od nieruchomosci -20.000,-

0320
Podatek rolny -68.000,-

921
Kultura i ochrona dziedzictwa-36.618,30

narodowe~o 92105
Pozostalezadaniawzakresie -36.618,30

kultury 2705
Srodkinadofinansowanie

wlasnych zadan biezacych gmin (

-36.618,30

zwiadów
gmin),powiatów(

zwiazków
powiatów),

samorzadów
województw

pozyskane z innych zródel9000EURO x 4,0687PLNOgólem
zmniejszeniai

zwiekszenia
dochodów4.000,-131.218,30

budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ilSki



Zalacznik Nr 2
Do uchwaly Nr XLII/329/2013
Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 maja 2013 rok

Dzial Rozdzial~Wyszcze!!ólnienieZmniejszenieZwiekszenie

010

Rolnictwo i lowiectwo3.000,-1.360,-
01008

Melioracje wodne 3.000,--
4300

Zakup uslug pozostalych 3.000,--
01030

Izby rolnicze 1.360,-

2850
WplywygmmnarzeczIzb 1.360,-

rolniczych

wwysokosci2%

uzyskanych wplywów z podatkurolnego020
Lesnictwo 788,12-

02001
Gospodarka lesna 788,12-

4300
Zakup uslug pozostalych 788,12-

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w1.500,--

energie elektryczna, gaz i wode 40002
Dostarczanie wody 1.500,--

4480
Podatek od nieruchomosci 1.500,--

600
Transport i lacznosc11.000,-40.000,-

60016
Drogi publiczne gminne 8.000,--

4210
Zakup materialów i wyposazenia 8.000,--

60078
Usuwanieskutkówklesk 40.000,-

zywiolowych 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 40.000,-

budzetowych Na zadanie pn. Odbudowa drogigmmneJ

MakowaLeszczyny
Sopotnik dz. ewid. Nr 57,77 w m.Leszczyny w km. 0+000-3+000 -odtworzenie rowów oraz remontprzepustów

wrazzrowamI-
kwota 40.000,-60095

Pozostala dzialalnosc 3.000,--
4170

Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,--
700

Gospodarka mieszkaniowa49.364,--
70005

GospodarkagruntamiI49.364,- -
nieruchomosciami 4309

Zakup uslug pozostalych 19.364,--
6059

Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

30.000,--

Zadanie "Remont ( przebudowa ) budynkuswietlicy
wiejskiejw

Nowosiólkach Dydynskich
"kwota

30.000,- ) wklad wlasny



750 Administracja publiczna7.000,-8.600,-
75022

Rady gmin ( miast i miast na-6.000,-

prawach powiatu) 3030
Rózne wydatkina rzecz osób-6.000,-

fizycznych 75023
Urzedy Gmin ( miast i miast na7.000,-2.600,-

prawach powiatu) 4110
Skladkinaubezpieczenie 7.000,--

spoleczne 4300
Zakup uslug pozostalych -2.600,-

801
Oswiata i wychowanie -103.667,-

80101
Szkoly podstawowe -86.667,-

4260
Zakup energii -15.000,-

4580
Pozostale odsetki -18.927,-

4610
Koszty postepowania sadowego i -1.800,-

prokuratorskiego 4440
Odpisy na ZFSS -50.940,-

80110
Gimnazj a -10.000,-

4260
Zakup energii -10.000,-

80195
Pozostale wydatki -7.000,-

4300
Zakup uslug pozostalych I UGI -7.000,-

854
Edukacyjnaopieka-261,12

wychowawcza 85495
Pozostala dzialalnosc -261,12

2910
Zwrot dotacji oraz platnosci , w -261,12

tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenIem

lub

wykorzystanych

znaruszenIem

procedur , o których mowa wart.184
ustawy ,pobranych

nienaleznie
lubwnadmiernej

wysokosci900
Gospodarkakomunalnai16.000,- -

ochrona srodowiska 90001
Gospodarka sciekowa i ochrona16.000,--

wód
4480

Podatek od nieruchomosci fUGI 6.000,--
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000,-
budzetowych Na zadaniu" Budowa kanalizacjisanitarnej Rybotycze "921

Kultura i ochrona dziedzictwa55.982,30
narodowe~o 92105

Pozostalezadaniawzakresie 55.982,30
kul tury 4305

Zakup uslug pozostalych 36.618,30
4309

Zakup uslug pozostalych 19.364,-
926

Kultura fIzyczna 6.000,-



9260 l Obiekty sportowe 6.000,-
4260

Zakup energii 6.000,-
Ogólem

zmniejszenial
zwiekszenia

wydatków88.652,12215.870,42
budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ki


