UCHWAŁA NR XV/84/2003
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, 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. 109, 118 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 4, pkt. 4a ustawy z 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1998-2003 (Dz.U. z 1998 r.
Nr 150, poz. 983 z późn. zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2003 r. o kwotę 14 604,60 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2003 r. o kwotę 14 604,60 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2003 r.
zgodnie klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych zawarty jest w załącznikach nr
1 i 2 do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy na 2003 r. będzie wynosił:
1) Dochody2) Wydatki 3) Deficyt-

14 913 776,53 zł
15 471 776,53 zł
(-) 558 000,00 zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z:
1) decyzją Ministra Finansów nr ST5-4820-55g/2003 zwiększającą część oświatową
subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak na rok 2003 o kwotę 6.619,00 zł, ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
na dofinansowanie odpraw zwalnianych nauczycieli,
2) wzrostem wykonania planu dochodów w dziale 756, rozdziale 75618 i § 048 —
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
3) innymi bieżącymi 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 poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/84/2003
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.12.2003 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2003 r.
Dz. Rozdz.

§

Nazwa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
75618
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
758
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
75801
terytorialnego
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Razem:
756

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń

0,00

7 985,60

0,00

7 985,60

0,00

7 985,60
6 619,00

0,00

6 619,00

0,00

6 619,00
14 604,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XV/84/2003
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.12.2003 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2003 r.

Dz. Rozdz.

§

801
80101
4010
4110
4120
851
85154
4300

Nazwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych
Razem:

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
6 619,00
6 619,00
5-496,00
988,00
135,00
7 985,60
7 985,60
7 985,60
14 604,60

Warszawa, 2003-11-27

Wójt Gminy
FRYSZTAK
woj. podkarpackie
pow. strzyżowski
38-130 FRYSZTAK

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U.
Nr 150 poz. 983 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 28 października br. Nr DE-III-3117/120/os-og/03, zwiększam część oświatową
subwencji ogólnej dla Gminy FRYSZTAK na rok 2003 o kwotę 6.619,00 zł, ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Powyższe zwiększenie
zwalnianych nauczycieli.

związane jest

z

dofinansowaniem

odpraw

dla

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy
FRYSZTAK na 2003 r. po zwiększeniu wynosi 6.108.038,00 zł.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. środki zostaną przekazane na
rachunek bankowy Gminy FRYSZTAK.

18/19/02

