UCHWAŁA NR XLVII/270/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 października 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
1. W budżecie Gminy na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.340,04 zł,
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.199.786,63 zł,
3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.199.786,63 zł,
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.564,26 zł,
5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.224,22 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu
Gminy na 2006 r., zgodny z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów budżetowych zawarty jest w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§2
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 719.826,94 zł.
2. Ustala się że źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka długoterminowa w kwocie
719.826,94 zł, którą Gmina zaciągnie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na
prefinansowanie wydatków związanych z projektem „Budowa sali sportowej z zapleczem
i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”, realizowanym
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
§3
Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2, budżet Gminy będzie wynosił:
1.
2.
3.
4.
5.

Dochody:
Wydatki:
Deficyt:
Przychody:
Rozchody:

20.590.989,96
21.310.816,90
- 719.826,94
3.821.910,33
3.102.083,39

zł
zł
zł
zł
zł

§4
Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1) o kwotę 719.826,94 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
2) o kwotę 479.959,69 zł na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.272.640,39 zł,
odpowiadającej wysokości dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, przeznaczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej w banku BGK
O/Rzeszów na prefinansowanie.
§5
Zmiany, o których mowa w § 1 i § 2 wprowadza się w związku z:
1) przedłużeniem do 30.06.2007 r. terminu zakończenia realizacji projektu „Budowa sali
sportowej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”
i aneksowaniem w tym zakresie umowy z Wojewodą Podkarpackim oraz Wykonawcą robót,
2) porozumieniem z Powiatem Strzyżowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w kwocie 10.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie,
3) przyznaniem dotacji w kwocie 2.724,22 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup pompy szlamowej dla OSP
Frysztak,
4) wnioskiem Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym
zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, z tytułu
zrealizowania dodatkowych dochodów, które wcześniej nie zostały ujęte w budżecie gminy
i przeznaczeniem ich na częściowe pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w Szkole
Podstawowej we Frysztaku,
5) innymi potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.
§6
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§7
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/270/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.10.2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Dochody
Dz.Rozdz. §
700

Nazwa

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 33 500,00
0,00 33 500,00
33 500,00
0,00 2 724,22
0,00 2 724,22

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0840Wpływy ze sprzedaży wyrobów
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
6260dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
801
Oświata i wychowanie
1 199 786,63
80101
Szkoły podstawowe
1 199 786,63
0970Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z
innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków
6298
999 822,19
funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 50 % kosztów
kwalifikowanych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, - współfinansowanie z
6339budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z
199 964,44
funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów
kwalifikowanych)
Razem:
1 199 786,63
70005

2 724,22
31 115,82
31 115,82
31 115,82

67 340,04

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/270/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.10.2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Wydatki
Dz.Rozdz. §
600
60016

Nazwa

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
4270Zakup usług remontowych

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
75412
Ochotnicze straże pożarne
4170Wynagrodzenia bezosobowe
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
4270Zakup usług remontowych
75411

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
4260Zakup energii
4300Zakup usług pozostałych
Razem:

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 30 000,00
0,00 30 000,00
30 000,00
2 724,22
0,00

15 448,44
10 000,00
10 000,00

2 724,22
2 724,22

5 448,44

0,00
0,00

5 448,44
31 115,82
31 115,82
31 115,82

6 500,00

0,00

6 500,00
3 500,00
3 000,00
9 224,22

0,00

76 564,26

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII/270/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.10.2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Przychody
§

Nazwa

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
§ 903realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
§ 952
krajowym
Razem:

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń
719 826,94
479 959,69

0,00 1 199 786,63

