UCHWAŁA NR XXII/115/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 lipca 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, art. 116 ust. 1 i 5 i art. 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 122.529,67 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 152.529,67 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 30 000,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 r.
zgodnie z 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- 15.077.307,44 zł
2) Wydatki- 16.700.248,38 zł
3) Deficyt- -1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) decyzją Ministra Finansów nr ST5-4820-19g/2004 z 16 lipca 2004 r. zwiększającą
część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak na rok 2004 o kwotę 85.603,00
zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego, na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla
zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych,
2) sprzedażą drewna z lasu gminnego w Gliniku Górnym na łączną kwotę 34 389,36 zł
i przeznaczeniem jej na remont szkoły w Gliniku Górnym - kwota 10.000,00 zł, dla
budynku OSP w Gliniku Górnym na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 10.327,66,
zakup usług - kwota 8.000,00 oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - kwota
6.061,70 zł na pokrycie wydatków związanych ze zrywką i pozyskaniem drewna,
3) wpływem opłaty produktowej w kwocie 656,77 zł z WFOŚiGW i przeznaczeniem jej
na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
4) otrzymaniem darowizny w kwocie 1.880,54 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
strażackiego,
5) rozstrzygnięciem przetargu na kredyty zaciągane w 2004 r. i potrzebą zwiększenia
wydatków na obsługę długu o 30.000,00 zł,

§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 XXII/115/2004
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.07.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2004 r.

Dz. Rozdz.
700

§

70005
0840

754

75412

758

0960

75801
2920

900
90020

0400

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Razem:

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
34 389,36
34 389,36
34 389,36

0,00

1 880,54
1 880,54
1 880,54
85 603,00

0,00

85 603,00

0,00

85 603,00
656,77

0,00

656,77

0,00

656,77
122 529,67

0,00
0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/115/2004
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.07.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.

Dz. Rozdz.
700

70005

§

4300

754
75412
757

4210
4300

75702
8070
801

900

80101

90001

4210
4300
6050
4300

90020
90095
921

92109
92120

4210
4300
4210
4300

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zakup usług pozostałych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup materiałów i wyposażenia
Ochrona i konserwacja zabytków
Zakup usług pozostałych
Razem:

Kwota
zmniejszeń
0,00

o,oc

Kwota
zwiększeń
6 061,70
6 061,70
6 061,70

0,00

16 708,20

0,00

16 708,20
8 708,20
8 000,00
30 000,00

o,oc

0,00

30 000,00
30 000,00

0,00
0,00

15 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
30 000,00

95 603,00
95 603,00
5 000,00
5 000,00
85 603,00
656,77
0,00
656,77
656,77
0,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
152 529,67

Warszawa, 2004-07-16

Wójt Gminy
FRYSZTAK
woj. podkarpackie
pow. strzyżowski
38-130 FRYSZTAK

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 28 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) oraz na wniosek
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lipca br. Nr DE-III-3117/68/os-og/04,
zwiększam część oświatową subwencji ogólnej dla gminy FRYSZTAK na rok 2004 o kwotę
85.603,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu
usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek
oświatowych.
W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy FRYSZTAK na
rok 2004, po zwiększeniu wynosi 6.186.970,00 zł.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. środki zostaną przekazane na rachunek
bankowy gminy FRYSZTAK.

[181902]

UMOWA DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ

zawarta w Frysztaku, dnia 13.07.2004 r.
pomiędzy Kółkiem Rolniczym w Pułankach, zwanym w dalszej części umowy DARCZYŃCĄ,
a
Gminą Frysztak, ul. Księdza W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.
§1
1. Darczyńca oświadcza, że daruje Gminie Frysztak kwotę pieniężną w wysokości 1.880,54 zł,
a Gmina Frysztak oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje.
2. Darczyńca zobowiązuje Gminę Frysztak do przeznaczenia przedmiotu darowizny na zakup
sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułankach.
§2
Podpisując niniejszą umowę Gmina Frysztak kwituje odbiór przedmiotu darowizny.
§3
Gmina zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z niniejszą
darowizną.
§4
Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy
i jednym dla Gminy.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.
DARCZYŃCA

OBDAROWANY

GMINA FRYSZTAK
woj. podkarpackie

ul. Księdza Blajera 20, 38-130 FRYSZTAK
tel. (0*17)277 71 10, fax (0*17) 277 79 20
NIP 819-15-65-087 * Regon 696582186

