UCHWAŁA NR XLIV/247/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 26 maja 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 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 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.000,00 zł,
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł.
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 r.,
zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych
zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy będzie wynosił:
1. Dochody:
2. Wydatki:
3. Nadwyżka:

21.391.443,47 zł
20.911.483,78 zł
479.959,69 zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy podatku od nieruchomości za 5 miesięcy
2006 r. z Polskich Sieci Elektroenergetycznych z tytułu uruchomienia przesyłu nową siecią
400 kV Tarnów – Krosno, przebiegającą przez teren Gminy Frysztak i oszacowaniem
rocznego niezaplanowanego dochodu z tego tytułu w wysokości 170.000,00 zł,
2) rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową
w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku” i uwolnieniem kwoty 200.000,00 zł jako
oszczędności poprzetargowych,
§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.
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/247/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 26.05.2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Dochody
Dz. Rozdz. §
756

Kwota
zmniejszeń

Nazwa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
75615
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0310Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Razem:

Kwota
zwiększeń

0,00 170 000,00
0,00 170 000,00
170 000,00
0,00 170 000,00

Wydatki
Dz. Rozdz.

§

Nazwa

600

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:
60016
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Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 370 000,00
0,00 370 000,00
370 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
200 000,00 370 000,00

