UCHWAŁA NR XLI/235/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 marca 2006 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 165166, art. 173-176, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt. 1, art. 209 ust.1, art. 211 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.), w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co

n a s t ę p u j e:

§1
W uchwale nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
budżetu Gminy na 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) treść § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 479.959,69 zł. Planowaną nadwyżkę w kwocie
479.959,69 zł przeznacza się na spłatę pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w Banku
Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie.
2) treść § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4
1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.622.123,70 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów
długoterminowych zaciąganych w 2006 r. w kwocie 2.622.123,70 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.102.083,39 zł, w tym z tytułu spłaty:
a) dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.829.443,00 zł,
b) pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.272.640,39 zł, ze środków otrzymanych
z budżetu Unii Europejskiej.
Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2006 r. zawiera załącznik nr 3.”,
3) w § 9 pkt. 2 kwotę 2.622.123,70 zł zastępuje się kwotą 1.829.443,00 zł,
4) w § 9 po punkcie 2 dodaje się pkt 3 o treści:
„3) na sfinansowanie wydatków w kwocie 792.680,70 zł odpowiadającej wysokości dochodów
ze środków funduszu strukturalnego (EFRR), przeznaczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej
w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie, w części nie pokrytej planowaną
nadwyżką.”
5) treść § 17 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań związanych z finansowaniem wydatków na wieloletni program
inwestycyjny o nazwie „Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej”, określony pod poz.
IV w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (uchwała nr
XXXVIII/211/2005 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005 r.) na zadanie „Modernizacja
Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy”, w kwocie 228.750,00 zł.”,
6) w załączniku nr 1, określającym dochody budżetu Gminy w 2006 r., przenosi się kwotę
dochodów w wysokości 1.000,00 zł z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, do działu 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Źródłem planowanych dochodów w wysokości
1.000,00 zł jest zwrot kosztów związanych z wyłapywaniem na terenie gminy zwierząt
domowych (psów, kotów) lub umieszczeniem ich w schronisku, obciążających ich właścicieli.
7) zmienia się treść załącznika nr 3 na treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały,
8) skreśla się załącznik nr 10.

§2
Traci moc uchwała nr XL/230/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca
uchwałę nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
budżetu Gminy na 2006 r.
§3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XLI/235/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.03.2006 r.
zmieniającej uchwałę nr XXXIX/218/2006
z dnia 31.01.2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Wyszczególnienie
I. Dochody:
II. Wydatki:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, w tym:
- z funduszy strukturalnych UE
III.Nadwyżka
IV.Finansowanie
V. Przychody ogółem, z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na
sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy
strukturalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na prefinansowanie, w części nie pokrytej
planowaną nadwyżką budżetową (1.272.640,39 zł – 479.959,69 zł)
VI.Rozchody ogółem z tego
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963

Kwota
20 891 366,42
20 411 406,73
16 277 837,20
4 133 569,53
1 293 138,36
479 959,69
-479 959,69
2 622 123,70
1 829 443,00
792 680,70
3 102 083,39
1 829 443,00
1 272 640,39

Wykaz przychodów budżetu Gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek
Lp.

Wyszczególnienie przychodów

Przychody na spłatę pożyczki nr 36/03/R/P, zaciągniętej w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu
II.
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Przychody na spłatę kredytu nr 2/B/2004, zaciągniętego w 2004 r. w Banku Spółdzielczym w
III.
Strzyżowie O/Frysztak
Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim
IV.
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w
V.
Strzyżowie O/Frysztak
Razem:
I.

Kwota
przychodów
184 000,00
119 120,00
636 000,00
114 546,00
775 777,00
1 829 443,00

Wykaz przychodów budżetu gminy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
Lp.

Wyszczególnienie przychodów

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół
w Gogołowie
II. Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku
Razem:
I.

Kwota
przychodów
305 548,70
487 132,00
792 680,70

Wykaz rozchodów budżetu Gminy z tytułu spłaty w 2006 r. kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych
Lp.

Nazwa banku

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2003 r.
II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.
III. Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2004 r.
IV. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.
V. Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.
VI. Bank Gospodarstwa Krajowego z 2005 r.

Kwota
rozchodów
184 000,00
119 120,00
636 000,00
114 546,00
775 777,00
1 272 640,39

Razem:

3 102 083,39

