UCHWAŁA NR XXXI/274/2021
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 poz. 305)

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 556 369,17 zł,
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 448 236,11 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 703 786,03 zł,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 595 652,97 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:
- bieżące

2) Wydatki, w tym:
- bieżące

3) Deficyt:
4) Przychody, w tym:
- z wolnych środków

5) Rozchody:

51.472.628,62

zł

49.007.036,63

zł

54.107.279,16

zł

47.387.588,76

zł

-2.634.650,54

zł

2.780.733,08

zł

1.312.069,42

zł

146.082,54

zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy kwoty 15.000,00 zł z tytułu udziału
w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
otrzymane środki przeznacza się na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania
alkoholu,
2) uzyskaniem dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

15.000,00 zł na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowego schronu
tunelowego dla pociągu sztabowego w Stępinie - II etap,
złożonym wnioskiem do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od
nieruchomości z tytułu ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej z terenu Gminy Frysztak
z podatku od nieruchomości, zgodnie z którym dochody te będą wyższe w 2021 r. o kwotę
4.118,00 zł – większe dochody wynikają z podwyżki stawek podatku od nieruchomości od
01.01.2021 r.,
otrzymaniem niższej o kwotę 1.142,28 zł niż zaplanowano refundacji z budżetu państwa
z tytułu wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego,
zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków w kwocie 8.040,86 zł otrzymanych z RPO WP
na lata 2014-20, z tytułu realizacji w 2020 r. projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,
przewidywanym uzyskaniem zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
w kwocie 340.830,31 zł, wynikającego z faktur dotyczących zrealizowanych inwestycji
wodno – kanalizacyjnych na podstawie złożonej do urzędu skarbowego deklaracji VAT 7 za
m-c 07/2021 (część deklaracyjna pliku JPK_V7M) – zwrócony VAT przeznacza się na
zwiększenie planu wydatków:
- w rozdziale 60016 – o kwotę 32.024,28 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- w rozdziale 70005 – o kwotę 9.473,53 zł na wynagrodzenia dla gospodarzy budynków
wiejskich,
- w rozdziale 71004 – o kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z wydawaniem decyzji
o warunkach zabudowy,
- w rozdziale 75023 – o kwotę 31.822,50 zł na wynagrodzenie dla firmy doradczej TL-HUB,
z którą Urząd Gminy współpracuje w zakresie optymalizacji rozliczeń z urzędem skarbowym
z tytułu podatku VAT,
- w rozdziale 75075 – o kwotę 14.000,00 zł na wydanie książki „Półtora wieku szkolnictwa
pod górą Chełm”,
- w rozdziale 80101 – o kwotę 5.000,00 zł na remont szatni w Szkole Podstawowej we
Frysztaku,
- w rozdziale 80104 – o kwotę 50.000,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
innym gminom z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak do
przedszkoli znajdujących się w innych gminach,
- w rozdziale 90001 – o kwotę 9.800,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym”,
- w rozdziale 90026 – o kwotę 9.000,00 zł na zbiórkę eternitu,
- w rozdziale 90095 – o kwotę 73.000,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie placu przy cmentarzu
w Gogołowie”,
- w rozdziale 90095 – o kwotę 20.910,00 zł na zakup hydraulicznego pługu przedniego do
odśnieżania jako uzupełnienie osprzętu do leasingowanego ciągnika rolniczego,
- w rozdziale 90095 – o kwotę 20.800,00 zł na zakup garaży blaszanych dla sprzętu będącego
w dyspozycji GZK we Frysztaku,
- w rozdziale 92109 – o kwotę 40.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł
i na wydatki inwestycyjne 30.000,00 zł na modernizację remizy OSP w budynku wiejskim
w Gogołowie,
- w rozdziale 92605 – o kwotę 10.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków na dotacje dla
klubów sportowych, na rozwój sportu na terenie Gminy Frysztak w zakresie badmintona,
wpływem na rachunek dochodów budżetu gminy kwoty 140.200,00 zł z tytułu darowizn od
mieszkańców gminy na budowę kanalizacji sanitarnej, zgromadzonych w latach ubiegłych na
rachunku sum depozytowych; środki te przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja i budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym”,
zmniejszeniem wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej o kwotę 439.052,97 zł (po przetargu) oraz zwiększeniem środków własnych
o kwotę 149.600,00 zł na wydatki niekwalifikowane przy realizacji zadania pn. „Remont
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drogi gminnej nr 112162 R w km 0+000-2+050 wraz z remontem przepustów w km 0+858,
1+484 i 1+619 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”; środki na ten cel przesuwa się
z nierealizowanego przez gminę zadania pn. „Budowa parkingu ogólnodostępnego w centrum
Frysztaka”,
9) informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków w kwocie 33.180,00
zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć
z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”; środki
te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80101
Szkoły podstawowe,
10) 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
Data: 2021.09.30
13:04:16 +02'00'

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/274/2021
Rady Gminy Frysztak z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

DOCHODY
Dz. Rozdz.

§

600

Nazwa
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60078

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
2701
województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie
programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z
Unii Europejskiej
756

75615

2680

439 052,97

0,00

19 118,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

4 118,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe

4 118,00
0,00

0270
758
75801
75814

0970

900
90001

90002

Kwota
zwiększeń
0,00
0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618

Kwota
zmniejszeń
439 052,97
439 052,97

15 000,00
1 142,28

374 010,31

0,00

33 180,00

1 142,28

33 180,00
340 830,31

Wpływy z różnych dochodów - dochody z odzyskanego
podatku VAT od inwestycji wodno - kanalizacyjnych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960
pieniężnej
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe 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
2057
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w
zakresie budżetu środków europejskich

1

15 000,00

340 830,31

1 142,28
8 040,86
0,00

148 240,86
140 200,00
140 200,00

8 040,86

8 040,86

8 040,86

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
921
92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona i konserwacja zabytków

8 040,86

0,00
0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Razem:

15 000,00
15 000,00
15 000,00

448 236,11
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Kwota
zwiększeń

556 369,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/274/2021
Rady Gminy Frysztak z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

WYDATKI
Dz. Rozdz.
600
60016
60078

§

Nazwa

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usług remontowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup usług remontowych - finansowanie programów ze
4271 środków bezzwrotnych pochodzących z Unii
Europejskiej
Zakup usług remontowych - współfinansowanie
4272 programów realizowanych ze środków bezzwrotnych
pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

Kwota
zmniejszeń
439 052,97
0,00
439 052,97
439 052,97

149 600,00

"Remont drogi gminnej nr 112162 R w km 0+000-2+050
wraz z remontem przepustów w km 0+858, 1+484 i
1+619 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny"
700
70005
4170
710
71004
4170
4300
750
75023
4300
4710
75075
4170
4300
801
80101
4010
4110
4120
4270
80104
4330
851
85154
4210
4300
900
90001
6050

90026

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup usług remontowych
Przedszkola
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Modernizacja i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Gliniku Dolnym"
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1

Kwota
zwiększeń
184 600,00
35 000,00
35 000,00
149 600,00

149 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

9 473,53
9 473,53
9 473,53
15 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
52 822,50
31 822,50
31 822,50
21 000,00
7 000,00
14 000,00
88 180,00
38 180,00
27 727,00
4 772,00
681,00
5 000,00
50 000,00
50 000,00

0,00
0,00

149 600,00
0,00
0,00

15 000,00
15 000,00
8 000,00
7 000,00
273 710,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

0,00

9 000,00

Dz. Rozdz.

90095

§

Kwota
zmniejszeń

Nazwa

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6230
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa parkingu ogólnodostępnego w centrum
Frysztaka
Utwardzenie placu przy cmentarzu w Gogołowie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
6060
w tym:
Zakup hydraulicznego pługu przedniego do odśnieżania uzupełnienie osprzętu do leasingowanego ciągnika
rolniczego

921
92109
4260
4300
6050

92120
4340

926
92605
2820

Zakup garaży blaszanych dla sprzętu będącego w
dyspozycji GZK we Frysztaku
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Modernizacja remizy OSP w budynku wiejskim w
Gogołowie
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych, w tym:
Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich
zabytkowego schronu tunelowego dla pociągu
sztabowego w Stępinie - II etap
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Razem:
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Kwota
zwiększeń
9 000,00

149 600,00
149 600,00

114 710,00
73 000,00

149 600,00
73 000,00
41 710,00
20 910,00
20 800,00
0,00
0,00

55 000,00
40 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
30 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00
15 000,00

0,00
0,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

595 652,97

703 786,03

