UCHWAŁA NR XXVI/232/2021
Rady Gminy Frysztak
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 235, art.
236, art. 242 ust. 1, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)
Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:
§1
1. W budżecie Gminy na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)
2)
3)
4)

zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 822 148,29 zł,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 692 664,00 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 654 305,07 zł,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 524 820,78 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2021 r.,
sporządzony wg klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych,
zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 budżet Gminy będzie wynosił:
1)

Dochody, w tym:

48.693.360,06

- bieżące

2)

Wydatki, w tym:

3)
4)
5)

Deficyt:
Przychody, w tym:
Rozchody:

- bieżące

zł

46.777.238,93

zł

49.995.941,18

zł

45.200.156,49

zł

-1.302.581,12
2.648.663,66
1.346.082,54

zł
zł
zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie o przyznaniu dotacji w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”
i potrzebą zapewnienia wkładu własnego w wysokości 6.660,00 zł – rozdział 92604,
2) pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z 09 lutego 2021 r., informującym
o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz
o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych (w PIT), wynikających z ustawy budżetowej na 2021 r., zgodnie z którym
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3)

4)

5)

6)

7)

część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak będzie większa niż w projekcie
o kwotę 94.999,00 zł (pozostałe części subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych nie zmieniły się); w związku z zaplanowaniem w budżecie
gminy na 2021 r. znacznych wydatków oświatowych finansowanych z innych niż subwencja
oświatowa dochodów własnych gminy, część środków ze zwiększonej subwencji oświatowej
w kwocie 81.343,29 zł przeznacza się na wydatki bieżące na drogach gminnych,
w szczególności na zimowe utrzymanie dróg, kwotę 12.100,00 zł przeznacza się na dotacje,
na zadanie pn. „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu
Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020” w rozdziale 85295, a kwotę 1.555,71 zł na wkład własny
wymagany przy projekcie wymienionym w pkt. 1,
zmianą 4-tych cyfr paragrafów klasyfikacji budżetowej z -7 na prawidłowe -8, dotyczących
dotacji zaplanowanych z PROW po stronie dochodów oraz na paragrafach zaplanowanych po
stronie wydatków na projekty dofinansowane z PROW,
przystąpieniem do programu Wspieraj Seniora na rok 2021 i wystąpieniem z wnioskiem
o zasilenie rachunku wydzielonego na środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
w kwocie 4.000,00 zł na realizację tego programu,
zwrotem niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przedmiotowej przez Gminny Zakład
Komunalny we Frysztaku w kwocie 5.104,29 zł; środki te przeznacza się na wkład własny do
projektu, o którym mowa w pkt. 1,
zwrotem niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie,
w kwocie 381,00 zł; środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na
przeciwdziałanie alkoholizmowi,
innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy.
§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.
Przewodniczący Rady

Jacek
Król
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Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Król
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/232/2021
Rady Gminy Frysztak z dnia 26.02.2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021
r.

DOCHODY
Dz. Rozdz.
758
75801
75814
75816

§

Nazwa

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy do rozliczenia

Kwota
zmniejszeń
0,00

Kwota
zwiększeń
104 484,29

0,00

94 999,00

0,00
0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo2700
gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
900
90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
6257
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w
zakresie budżetu środków europejskich

4 000,00
1 692 664,00
1 625 883,00

Pozostała działalność

1 625 883,00

66 781,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
6257
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w
zakresie budżetu środków europejskich

92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona i konserwacja zabytków
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66 781,00

66 781,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
6258
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja
wydatków wcześniej poniesionych w ramach PROW
921

1 692 664,00
1 625 883,00

1 625 883,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
6258
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja
wydatków wcześniej poniesionych w ramach PROW
90095

94 999,00
5 485,29
5 485,29
4 000,00

66 781,00

61 273,00
61 273,00

61 273,00
61 273,00

Dz. Rozdz.

§

Kwota
zmniejszeń

Nazwa

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
6257
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w
zakresie budżetu środków europejskich

61 273,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
6258
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja
wydatków wcześniej poniesionych w ramach PROW
926
92604

Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej

61 273,00

0,00
0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub
6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:

25 000,00
25 000,00

25 000,00

1 692 664,00
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Kwota
zwiększeń

1 822 148,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/232/2021
Rady Gminy Frysztak z dnia 26.02.2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021
r.

WYDATKI
Dz. Rozdz.
600
60016

§

4300
851
85154
4210
852
85295
4010
4110
4120
2820
900
90001
6057
6058
921
92120
6057
6058
926
92604
6050

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki podlegające refundacji w ramach PROW
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki podlegające refundacji w ramach PROW
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

1

Kwota zmniejszeń Kwota zwiększeń
0,00
81 343,29
0,00
81 343,29
81 343,29
0,00
381,00
0,00
381,00
381,00
0,00
16 100,00
0,00
16 100,00
3 345,88
572,15
81,97
12 100,00
1 463 547,78
1 463 547,78

1 463 547,78
1 463 547,78

1 463 547,78
1 463 547,78
61 273,00
61 273,00

61 273,00
61 273,00

61 273,00
61 273,00
0,00
0,00
1 524 820,78

31 660,00
31 660,00
31 660,00
1 654 305,07

