UCHWAŁA NR XXI/lll/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 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 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 85.061,69 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 126.561,69 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 41.500,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 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 2004 r. będzie wynosił:
1) Dochody- 14.888.295,77 zł
2) Wydatki- 16.511.236,71 zł
3) Deficyt- -1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) decyzją nr ST3-4820-22/2004 Ministra Finansów z dnia 25.05.2004 r. o przyznaniu na
2004 r. dla Gminy Frysztak części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty
rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, w wysokości
14.297,00 zł,
2) wpływem kwoty 29.696,00 zł z PFRON w związku ze złożonym wnioskiem
0 przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
3) oszacowaniem na kwotę 35.000,00 zł dodatkowych dochodów budżetu Gminy z tytułu
wynagrodzenia za sprzedaż i szacunek nieruchomości rolnych niezabudowanych
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie
Gminy Frysztak, należnego na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Gminą
Frysztak a Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (20 % ceny sprzedaży
nieruchomości ustalonej w przetargu lub porozumieniu),
4) wpływem odszkodowania w kwocie 4.744,00 zł z firmy ubezpieczeniowej, z tytułu
zniszczenia w wyniku wypadku przystanku autobusowego w miejscowości Widacz,
5) wpływem opłaty produktowej w kwocie 1.324,69 zł z WFOŚiGW i przeznaczeniem
jej na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
6) ustawową zmianą stawki VAT z 7% na 22 % na drogowe roboty budowlane
1 zwiększeniem się limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny o nazwie:

„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych" na zadaniu - ,„Modernizacja drogi gminnej
nr 3510006 Gogołów - Czerwona Górka - Huta Gogołowska" o kwotę 94.757,00 zł,
7) przekwalifikowaniem wydatków na OSP Twierdza - kwota 1.000,00 zł i OSP Frysztak
- kwota 500,00 zł z dotacji celowej (§ 2820) na wydatki bieżące, w szczególności na
zakup umundurowania i sprzętu strażackiego (§ 4210).
§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 1 do Uchwały Nr XXI/111/2004
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2004 r.

Dz. Rozdz.

§

756
75615

75619
758

75805
75814

900

0830
2920
0970

90020
0400

Nazwa
[Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i
darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje
[zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z różnych rozliczeń
Wpływy z usług
Różne rozliczenia
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Razem:

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń

0,00

64 696,00

0,00

29 696,00
29 696,00

0,00

0,00

35 000,00
35 000,00
19 041,00
14 297,00
14 297,00
4 744,00
4 744,00
1 324,69

0,00

1 324,69

0,00

1 324,69
85 061,69

0,00
0,00
0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/111/2004
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.
Dz. Rozdz.
600

60013

§

4300
6300

60016
750
754

75023

6050
4010

75412
2820
4210

757
75702
8070
900
90020
90095

4300
6060

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Zakup usług pozostałych
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
ednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zakup materiałów i wyposażenia
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
ednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

Kwota
zmniejszeń
20 000,00
20 000,00

Kwota
zwiększeń
114 757,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 500,00
1 500,00

94 757,00
94 757,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00

1 500,00
0,00

1 500,00
4 236,00

0,00

4 236,00
4 236,00

0,00

6 068,69

0,00

1 324,69

0,00
41 500,00

1 324,69
4 744,00
4 744,00
126 561,69

