UCHWAŁA NR XIII/69/2003
Rady Gminy Frysztak
z dnia 03 października 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.
zmianami), art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 4, pkt. 4a ustawy z 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1998-2003 (Dz.U. z 1998 r. Nr 150,
poz. 983 z późn. zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1.
2.
3.
4.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy na 2003 r. o kwotę 200 000,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2003 r. o kwotę
6 920,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2003 r. o kwotę 286 190,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2003 r. o kwotę 93 110,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 r.
zgodnie klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych zawarty jest w załącznikach nr
1 i 2 do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy na 2003 r. będzie wynosił:
1) Dochody2) Wydatki3) Deficyt-

15 290 616,93 zł
15 848 616,93 zł
(-) 558 000,00 zł
§3

Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) udzieleniem pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
polegającej na wykonaniu projektu budowlanego oraz niezbędnej dokumentacji do
uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa
chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce"
w miejscowości Pułanki, na łączną kwotę 7.319,00 zł,
2) rozliczeniem poniesionych kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi
gminnej nr 3510004 „Glinik Górny-Wieś" i przeznaczeniem pozostałych środków na
bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 11.371,00 zł (po rozstrzygnięciu
przetargu kwoty kosztorysowe ujęte w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej
określającym limity wydatków na wieloletnie wydatki inwestycyjne, okazały się
wyższe od uzyskanych w wyniku przetargu),
3) wstrzymaniem wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Modernizacja
kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej we Frysztaku", zaplanowanej
w kwocie 30.000,00 zł,

4) wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Nadbudowa przewiązki i budowa nowego dachu na
budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku" na kwotę niższą o kwotę 37.000,00 zł od
zaplanowanej,
5) decyzją Ministra Finansów nr ST5-4820-34g/2003 zwiększającą część oświatową
subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak na rok 2003 o kwotę 3 600,00 zł, ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety
profilaktyczne,
6) analizą wykonania budżetu za 9 miesięcy br. i potrzebą dokonania korekty o kwotę
200.000,00 zł planu dochodów budżetowych w części dotyczącej przewidywanych
wpływów z partycypacji ludności w kosztach budowy kanalizacji sanitarnych (dział
900, rozdział 90001, § 096) oraz planu wydatków budżetowych (dział 900, rozdział
90001, § 6050), w którym były przyjęte kwoty kosztorysowe, znacznie wyższe niż
uzyskane w wyniku przetargu,
7) sprzedażą drewna pochodzącego z lasów będących własnością Gminy, położonych
w Gliniku Średnim na kwotę 3 320,00 zł, która to kwota stanowi dodatkowy dochód
Gminy,
8) innymi bieżącymi potrzebami wynikającymi ze stanu realizacji budżetu.
§4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§5
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

załącznik nr l do ucnwaty Nr
Rady Gminy Frysztak z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2003 r.

Dz. Rozdz.

§

Nazwa

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
758
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
75801
terytorialnego
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Razem:
700

70005

0,00

Kwota
zwiększeń
3 320,00
3 320,00
3 320,00
3 600,00

0,00

3 600,00

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

3 600,00
0,00
0,00
6 920,00

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/2003
Rady Gminy Frysztak z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2003 r.

Dz. Rozdz.

§

600
60013
4300
60016
4300
6050
754
75412
4210
801
80101
4210
4270
6050
900
90001
6050
6060

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Zakup usług pozostałych
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

Kwota
zmniejszeń
13 190,00
0,00
13 190,00
13 190,00
0,00
0,00
67 000,00
67 000,00

67 000,00
206 000,00
206 000,00
206 000,00

Kwota
zwiększeń
13 190,00
1 819,00
1 819,00
11 371,00
U 371,00
3 320,00
3 320,00
3 320,00
70 600,00
70 600,00
16 100,00
54 500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

286 190,00

93 110,00

Warszawa, 2003-09-12

Wójt Gminy
FRYSZTAK
woj. podkarpackie
po w. strzyżowski
38-130 FRYSZTAK

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U.
Nr 150 poz. 983 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 sierpnia br. Nr DE-III-3117/100/os-og/03, zwiększam część oświatową
subwencji ogólnej dla Gminy FRYSZTAK na rok 2003 o kwotę 3.600,00 zł, ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji
pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.
W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy
FRYSZTAK na 2003 r. po zwiększeniu wynosi 6.101.419,00 zł.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. środki zostaną przekazane na
rachunek bankowy Gminy FRYSZTAK.

18/19/02

