
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XLIII/344/2013

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 21 czerwca 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 2001 roku ze zmianami) , w zwiazku z art. 211 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

Rada Gminy Fredropol uchwala

§ 1

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 120.000,- / zal. Nr 1 /
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 31.000,- / zal. Nr 2/
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 151.000,- / zal. Nr 2/

§2

I. Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 120.000,- w dziale:

1) dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 120.000,- z
przeznaczeniem na" Odbudowe drogi gminnej Makowa-Leszczyny -Sopotnik w km
0+000-3+000" - na podstawie Umowy nr SA-0743-1113 z dnia 24.05.2013 r.

II. Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 31.000,- w dziale;

1) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin /miast i miast na prawach powiatu / o kwote
3.000,-

2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 28.000,-

III. Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 151.000,- w dziale:

1) dzial 600 rozdzial 60078 Usuwanie skutków klesk zywiolowych o kwote 120.000,- z
przeznaczeniem na " Odbudowe drogi gminnej Makowa-Leszczyny -Sopotnik w km
0+000-3+000 "

2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 3.000,-
z przeznaczeniem na zadanie:

- " Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Sady poprzez budowe i urzadzenie placu
zabaw - kwota 1.500,-"
- " Zagospodarowanie centrum wsi Kupiatycze poprzez budowe i urzadzenie placu zabaw
kwota 1.500,- "
3) dzial 900 rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 10.000,-
4) dzial 921 rozdzial 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwote 18.000,-

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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Zalacznik Nr 1
Do Uchwaly Nr XLIII/344/13
Rady Gminy Fredropol
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Dzial Rozdzial§Wyszcze2;ólnienieZmniejszenieZwiekszenie
600

Transport i l~cznosc-120.000,-

60078
Usuwanieskutkówklesk -120.000,-

zywiolowych 6290
Srodkinadofinansowanie

wlasnych inwestycj i gmin(zwiazków gmin, powiatów (zwiazków
powiatów),

-120.000,-

samorzadów
województw,

pozyskane z innych zródelOgólem
zmniejszeniai

zwiekszenia

dochodów-120.000,-

budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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Zalacznik Nr 2
Do Uchwaly Nr XLIII1344/13
Rady Gminy Fredropol
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Dzial Rozdzial~Wvszcze2:ólnienieZmniejszenieZwiekszenie

750

Administracja publiczna3.000,--
75023

Urzedy gmin ( miast i miast3.000,--

na prawach powiatu) 6060
Wydatkinazakupy 3.000,--

inwestycyj ne
jednostek

budzetowych600
Transport i lacznosc-120.000,-

60078

Usuwanieskutkówklesk -120.000,-

zywiolowych 6050
Wydatkiinwestycyjne

jednostek budzetowych

-120.000,-

700
Gospodarka mieszkaniowa3.000,-

28.000, -70005
Gospodarkagruntamil28.000,- 3.000,-

nieruchomosciami 4480

Podatek od nieruchomosci 28.000,--
6050

Wydatkiinwestycyjne -3.000,-

jednostek budzetowych900
Gospodarka komunalna i-10.000,-

ochrona srodowiska 90001
Gospodarkasciekowal -10.000,-

ochrona wód 4480
Podatek od nieruchomosci -10.000,-

921

KulturaIochrona -18.000,-

dziedzictwa narodowego 92120
Ochrona zabytków i opieka-18.000,-

nad zabytkami 4300
Zakup uslug pozostalych -18.000,-

/ usuniecie drzewostanów na zabytkowych

cmentarzach

komunalnym / Ogólem
zmniejszeniaI

zwiekszenia
wydatków31.000,--151.000,-

budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady GminY
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