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Rady Gminy Frysztak
z dnia 10 września 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.
2.
3.
4.

§1
Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 108.500,00 zł.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę
500,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 308.000,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 200.000,00 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- 15.364.599,44 zł
2) Wydatki- 16.987.540,38 zł
3) Deficyt- -1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § l wprowadza się w związku z:
1) przyznaniem Gminie Frysztak środków finansowych z budżetu państwa w kwocie
100.000,00 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację zadania: „Budowa
sali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowie",
2) potrzebą zapewnienia udziału własnego Gminy w kwocie 300.000,00 zł w 2004 r.
w realizacji w/w zadania,
3) udzieleniem Gminie Frysztak pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego kościoła p.w.
Św. Mikołaja w Lubli.
§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.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/119/2004
Rady Gminy Frysztak z dnia 10.09.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2004 r.

Dz. Rozdz.

§

801
80101
6330
750
75011
0830
2360
921
92120
2710

Nazwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z usług
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona i konserwacja zabytków
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Razem:

2

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
100 000,00
100 000,00
100 000,00

500,00
500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
0,00
0,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00

500,00

108 500,00

