
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XLIV /354/2013

Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 Lipca 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 roku Nr 157, poz. 1240),
Rada Gminy Fredropol uchwala:

§ 1

Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 95.728,21 / zal. Nr 1 /
Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 126.000,- / zal. Nr 2/
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 221.728,21 / zal. Nr 2 /

§2

I. Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 95.728,21 w dziale:

1) dzial 750 rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwote 2.500,
- dotacja Starostwa Powiatowego na promowanie powiatu poprzez organizacje
" Franciszkanskich Spotkan Mlodych i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego" - kwota

2.500,-
2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 33.442,56 z

przeznaczeniem na zadanie " Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Sady poprzez
budowe i urzadzenie placu zabaw" - kwota 16.721,28 oraz" Zagospodarowanie centrum
wsi Kupiatycze poprzez budowe i urzadzenie placu zabaw" - kwota 16.721,28

3) dzial 756 rozdzial 75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek
samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw o kwote 6.500,- / wplywy z oplat za
wydawanie zezwolen na sprzedaz alkoholu /

4) dzial 900 rozdzial 90002 Gospodarka odpadami o kwote 53.285,65 z przeznaczeniem na
zadanie" Gospodarka odpadami innymi niz komunalne, Czesc II - Usuwanie wyrobów
zawierajacych azbest"

II. Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 126.000,- w dzialach:

1) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 49.000,- w
wydatki biezace 9.000,-
wydatki majatkowe 40.000,- na zadaniu:

- " Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Sady poprzez budowe i urzadzenie placu zabaw"
kwota 20.000,- oraz
" Zagospodarowanie centrum wsi Kupiatycze poprzez budowe i urzadzenie placu zabaw" 
kwota 20.000,-
2) dzial 757 rozdzial 75702 Obsluga papierów wartosciowych , kredytów i pozyczek

jednostek samorzadu terytorialnego o kwote 74.000,-
3) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 3.000,-

III. Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 221.728,21 w dziale:
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l) dzial 750 rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwote
2.500,- - dotacja Starostwa Powiatowego na promowanie powiatu poprzez organizacje

"Franciszkanskich Spotkan Mlodych i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego"-
kwota 2.500,-

2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 77.442,56
z przeznaczeniem na zadanie" Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Sady poprzez
budowe i urzadzenie placu zabaw" - kwota 36.721,28 oraz" Zagospodarowanie
centrum wsi Kupiatycze poprzez budowe i urzadzenie placu zabaw" - kwota
36.721,28 oraz
kwota 4.000,- zwiekszenie wydatków biezacych GZUW

3) dzial 750 rozdzial 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwote
30.000,- z przeznaczeniem na wyplate diet

4) dzial 750 rozdzial 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwote
10.000,- z przeznaczeniem na wydatki biezace

5) dzial 801 rozdzial 80101 szkoly podstawowe o kwote 2.000,- z przeznaczeniem na
zakup energii elektrycznej

6) dzial 801 rozdzial 80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól o
kwote 2.000,- z przeznaczeniem na zakup energii

7) dzial 851 rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi o kwote 6.500,- z
przeznaczeniem na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien ( umów )
miedzy jst - dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysl - kwota 6.500,-

8) dzial 900 rozdzial 9000 l Gospodarka sciekowa i ochrona wód o kwote 22.000,- z
przeznaczeniem na zakup energii / w tym kwota 2.000,- GZUW /

9) dzial 900 rozdzial 90002 Gospodarka odpadami o kwote 53.285,65 z przeznaczeniem
na zadanie " Gospodarka odpadami innymi niz komunalne, Czesc II - Usuwanie
wyrobów zawierajacych azbest" - kwota 53.285,65

10) dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic placów i dróg o kwote 15.000,- z
przeznaczeniem na zakup energii

11) dzial 400 rozdzial 40002 Dostarczanie wody o kwote 1.000,- z przeznaczeniem na
wydatki biezace

§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 l
do Uchwaly Nr XLIV/354/2013
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 Lipca 2013 r.
Dzial
700

750

756

900

Rozdzial I §

70005

6298

75075

2320

75618

0480

90002
2460

Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami l
nieruchomosciami
Srodki na dofinansowanie

wlasnych inwestycji gmin
( zwiazków gmin) , powiatów
( zwiazków powiatów),
samorzadów województw
pozyskane z innych zródel

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorzadu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na zadania biezace
realizowane w postaci
porozumien umów miedzy jst
Dochody od osób prawnych ,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych
osobowosci prawnej oraz
wydatki zwiazane z ich
poborem
Wplywy z innych oplat
stanowiacych dochody jst na
podstawie ustaw
Wplywy z oplat za wydanie
zezwolen na sprzedaz alkoholu
Gospodarka komunalna i
ochrona srodowiska

Gospodarka odpadami
Srodki otrzymane od
pozostalych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadan
biezacych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych w tym:
Kwota 31.344,50 zl NFOSiGW
Kwota 21.941,15 zl WFOSiGW

Ogólem zmniejszenia i
zwiekszenia dochodów
budzetowych

Zmniejszenie Zwiekszenie
33.442,56
33.442,56

33.442,56

2.500,
2.500,-

2.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

53.285,65

53.285,65
53.285,65

95.728,21
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Rady Gminy
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Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XLIV/354/2013
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 Lipca 2013 r.

Dzial Rozdzial§Wyszczególnienie ZmniejszenieZwiekszenie
400

Wytwarzanie i zaopatrywanie3.000,-1.000,-
w energie elektryczna, gaz i wode40002

Dostarczanie wody 3.000,-1.000,-
4010

Wynagrodzeniaosobowe3.000,--
pracowników /GZUW / 4170

Wynagrodzeniabezosobowe-1.000,-

/GZUW / 700
Gospodarka mieszkaniowa49.000,-77.442,56

70005
GospodarkagruntamiI49.000,-77.442,56

nieruchomosciami 4480
Podatek od nieruchomosci 9.000,--

4210
ZakupmaterialówI 1.000,-

wyposazenia / GZUW / 4300
Zakupuslugpozostalych 3.000,-

/GZUW / 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek40.000,--

budzetowych

-" Zagospodarowanie centrum

WSI

NoweSadypoprzez
budowe

Iurzadzenieplacu
zabaw" - kwota 20.000,- oraz

-" Zagospodarowanie centrum

WSI

Kupiatyczepoprzez
budowe

Iurzadzenieplacu
zabaw" - kwota 20.000,-

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek -33.442,56

budzetowych z przeznaczeniem na zadanie:
-" Zagospodarowanie centrum

WSI

NoweSadypoprzez
budowe

Iurzadzenieplacu
zabaw" - kwota 16.721,28 oraz

-" Zagospodarowanie centrum

WSI

Kupiatyczepoprzez
budowe

Iurzadzenieplacu
zabaw" - kwota 16.721,28
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6059Wydatki inwestycyjne jednostek -40.000,-

budzetowych
-" Zagospodarowanie centrum

WSI

NoweSadypoprzez
budowe

Iurzadzenieplacu
zabaw" - kwota 20.000,- oraz

-" Zagospodarowanie centrum

WSI

Kupiatyczepoprzez
budowe

Iurzadzenieplacu
zabaw" - kwota 20.000,-

750

Administracja publiczna-42.500,-

75022
Rady gmin ( miast i miast na-30.000,-

prawach powiatu) 3030
Rózne wydatki na rzecz osób -30.000,-

fizycznych 75023
Urzedy gmin, miast i miast na-10.000,-

prawach powiatu 4210
ZakupmaterialówI-3.000,-

wyposazenia 4300
Zakup uslug pozostalych -7.000,-

75075
Promocja jednostek samorzadu-2.500,-

terytorialnego 4210
ZakupmaterialówI-2.500,-

wyposazenia 757
Obsluga dlugu publicznego74.000,--

75702
Obslugapapierów74.000,--

wartosciowych
,kredytówI

pozyczek j st 8110
Odsetkiodsamorzadowych 74.000,-

papierów
wartosciowychlub

zaciagnietych
przezjst

kredytów i pozyczek801
Oswiata i wychowanie-4.000,-

80101
Szkoly podstawowe -2.000,-

4260
Zakup energii / hale sportowe / -2.000,-

80114
Zespoly obslugi ekonomiczno--2.000,-

administracyjnej szkól 4260
Zakup energii -2.000,-

851
Ochrona zdrowia -6.500,-

85154
Przeciwdzialanie alkoholizmowi-6.500,-

2310
Dotacje celowe przekazywane

gmInIe

nazadaniabiezace -6.500,-

realizowane
napodstawie

porozumien ( umów) miedzy jst- dotacja dla Gminy MiejskiejPrzemysl
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900 Gospodarkakomunalnai-90.285,65

ochrona srodowiska 90001
Gospodarka sciekowa i ochrona-22.000,-

wód 4170
Wynagrodzeniabezosobowe-2.000,-

/GZUW / 4260
Zakup energii -20.000,-

90002
Gospodarka odpadami -53.285,65

4300
Zakup uslug pozostalych -53.285,65

-

realizacjaprogramu
"Gospodarowanie

odpadami
innymi niz komunalne, CzescII-usuwanie wyrobów zawieraja- cych azbest"Kwota 31.344,50 zl NFOSiGWKwota 21.941,15 zl WFOSiGW90015

Oswietlenie ulic placów i dróg-15.000,-

4260
Zakup energii -15.000,-

Ogólem
zmniejszeniai126.000,-221.728,21

zwiekszenia
wydatków

budzetowych

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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