UCHWAŁA NR XLV/252/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 czerwca 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 147 675,40 zł,
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 132 483,80 zł,
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 204,40 zł,
4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165 012,80 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 załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy będzie wynosił:
1. Dochody:
2. Wydatki:
3. Nadwyżka:

21.519.462,07 zł
21.039.502,38 zł
479.959,69 zł
§3

Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy darowizn w kwocie 1.200,00 zł, od
mieszkańców Glinika Średniego na rzecz wykonania w tej miejscowości nawierzchni
bitumicznej na odcinku drogi wiejskiej „Antosz – Mikuszewski” – dgr nr 227,441,
2) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy dofinansowania w formie darowizny
w kwocie 5.000,00 zł, od Produkcyjno – Usługowej Spółdzielni Pracy „Auto – Service” na
remont drogi nr 249 w Twierdzy,
3) zawarciem porozumienia z Powiatem Strzyżowskim w sprawie przekazania Gminie
Frysztak środków finansowych w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego
utylizacji eternitu na terenie Gminy Frysztak,
4) oszacowaniem dodatkowych dochodów gminy na kwotę 14.850,00 zł, z tytułu
rekompensaty przez PFRON utraconych dochodów, w związku z udzieleniem zakładom
pracy chronionej z terenu gminy zwolnień (określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w podatkach stanowiących dochód
gminy,
5) przeznaczeniem środków w wysokości 45.029,00 zł na roboty dodatkowe przy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Cieszyna, pochodzących z oszczędności poprzetargowych na
zadaniu „Modernizacja GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy” - 30.179,00 zł oraz z PFRON
-14.850,00 zł,

6) wnioskami dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół we
Frysztaku w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o łączną kwotę
44.000,00 zł, w związku ze zwiększoną realizacją dochodów w zakresie żywienia dzieci poza
przedszkolnych w przedszkolach oraz dodatkowymi dochodami z tytułu odpłatności za
specyfikacje przetargowe opracowywane przez ZOEAS,
7) wnioskami przyjętymi na zebraniach wiejskich do realizacji przy pomocy samorządu
wiejskiego (Rad Sołeckich) w ramach budżetu gminy w 2006 r., na kwotę 12.800,00 zł,
8) zwiększeniem zakresu realizacji w 2006 r. zadania pn. „Przebudowa ul. Piętniewicza we
Frysztaku” o roboty budowlane w kwocie 64.550,00 zł, które nie zostały wykonane w 2005 r.
9) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy kwoty w wysokości 807,40 zł
z WFOŚiGW, z tytułu opłaty produktowej i przeznaczeniem jej na edukację ekologiczną
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
10) innymi potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.
§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 nr 1 do uchwały Nr XLV/252/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.06.2006 r.
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Dochody
Dz. Rozdz. §
600

Nazwa

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00
6 200,00
0,00
6 200,00
6 200,00
75 000,00 75 000,00
75 000,00 75 000,00
75 000,00
75 000,00
0,00
818,00
0,00
818,00
818,00

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0840Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0830Wpływy z usług
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
756
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
0,00 14 850,00
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
75615
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
0,00 14 850,00
innych jednostek organizacyjnych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących
2440
14 850,00
jednostek sektora finansów publicznych
801
Oświata i wychowanie
0,00 43 000,00
80104
Przedszkola
0,00 43 000,00
0830Wpływy z usług
43 000,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,00
7 807,40
90002
Gospodarka odpadami
0,00
7 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami
2710
7 000,00
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
90020
0,00
807,40
produktowych
0400Wpływy z opłaty produktowej
807,40
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
57 483,80
0,00
92114
Pozostałe instytucje kultury
57 483,80
0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
6298 z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków
57 483,80
funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach SPO - 80% kosztów
kwalifikowalnych) na podstawie podpisanej umowy
Razem:
132 483,80 147 675,40
60016

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/252/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.06.2006 r.
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Wydatki
Dz. Rozdz. §
600

Nazwa

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
801
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola
4220 Zakup środków żywności
80114
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
4300 Zakup usług pozostałych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90002
Gospodarka odpadami
4300 Zakup usług pozostałych
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4300 Zakup usług pozostałych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
90020
produktowych
4300 Zakup usług pozostałych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
92114
Pozostałe instytucje kultury
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie
6058 programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO
(80% kosztów kwalifikowanych)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z
budżetu państwa i środków własnych programów i projektów
6059
realizowanych z funduszy strukturalnych UE (20% kosztów
kwalifikowanych)
Razem:
60016

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
77 350,00 70 750,00
77 350,00 70 750,00
12 800,00
64 550,00 70 750,00
0,00
3 300,00
0,00
3 300,00
3 300,00
0,00 43 818,00
0,00 43 000,00
43 000,00
0,00
818,00
818,00
0,00 54 836,40
0,00 45 029,00
45 029,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
87 662,80
0,00

87 662,80

807,40
807,40
7 500,00
7 500,00
1 200,00
3 000,00
3 300,00
0,00

57 483,80

30 179,00
165 012,80 180 204,40

