UCHWAŁA NR IX/44/2007
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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. 165, art. 184 ust. 1 i art. 189 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
W budżecie Gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 530,00 zł,
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 222 945,24 zł,
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115 415,24 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 r.,
zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych,
zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1, budżet Gminy będzie wynosił:
1.
2.
3.
4.
5.

Dochody:
Wydatki:
Nadwyżka:
Przychody:
Rozchody:

21.679.730,97
21.064.335,27
615.395,70
1.474.841,00
2.090.236,70

zł
zł
zł
zł
zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się:
1) celem uzupełnienia środków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
przeznaczonych na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w kwocie
310.000,00 zł, w związku z zamiarem modernizacji dróg powiatowych, przebiegających przez
teren Gminy Frysztak, w tym:
- Cieszyna – Chytrówka – Jaszczurowa w kwocie 250.000,00 zł,
- Frysztak – Kobyle – Jazowa na odcinku od torów kolejowych po most na Wisłoku
w kwocie 60.000,00 zł,
dla których Powiat pozyska środki zewnętrzne,
2) w związku ze sprzedażą gruntów z mienia gminnego w kwocie 13.480,00 zł – uzyskany
dochód przeznacza się na wydatki majątkowe w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby,
3) w związku z wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy darowizn pieniężnych
w kwocie 43.400,00 zł od mieszkańców Glinika Górnego oraz Kółka Rolniczego w kwocie
50.650,00 zł, z przeznaczeniem na prace projektowe przy kanalizacji sanitarnej w Gliniku
Górnym
§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.

Załącznik do uchwały Nr IX/44/2007
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.04.2007 r.
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Dochody
Dz.Rozdz. §

Nazwa

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na
0960
budowę kanalizacji
Razem:

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
13 480,00
13 480,00
13 480,00
94 050,00
94 050,00
94 050,00

0,00

107 530,00

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
115 415,24
115 415,24

Wydatki
Dz.Rozdz. §
600

Nazwa

Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

115 415,24
115 415,24
115 415,24
115 415,24
0,00
0,00
0,00
0,00
115 415,24

0,00
0,00
94 050,00
94 050,00
94 050,00
13 480,00
13 480,00
13 480,00
222 945,24

