ZARZĄDZENIE Nr I/105/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 30 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 późniejszymi
zmianami) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)

zarządzam co następuje:
§1
1.
2.
3.
4.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. o kwotę
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę

32.600,00 zł.
32.600,00 zł.
43.367,00 zł.
43.367,00 zł.

Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2004 r. zgodnie klasyfikacją dochodów
i wydatków budżetowych zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. będzie wynosił:
1) Dochody- 15.276.360,65 zł
2) Wydatki17.993.505,73 zł
3) Deficyt- (-)2.717.145,08 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 8 z dnia 23.02.2004 r. ustalającą kwoty dotacji
dla Gminy Frysztak, wynikające z ustawy budżetowej na 2004 r.
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 10 z dnia 27.02.2004 r. zwiększającą plan
dotacji w dziale 900, rozdziale 90015:
-§2010 o kwotę 8.371,00 zł,
- § 6310 o kwotę 34.996,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania
oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg
publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach
powiatu.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/105/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.03.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2004 r.
Dz. Rozdz.
852
85213

Nazwa

§

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

900
90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota
Kwota
zwiększeń
zmniejszeń
0,00
32 600,00
2 100,00

0,00

2 100,00

30 500,00

0,00

30 500,00
0,00
0,00

43 367,00
43 367,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

8 371,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
6310 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

34 996,00

Razem:

32 600,00

43 367,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/105/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.03.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.
Dz. Rozdz.
852
85213

§

Nazwa
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej

3110 Świadczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
85214
ubezpieczenia społeczne
3110 Świadczenia społeczne
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90015
4260 Zakup energii
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń

32 600,00

0,00

2 100,00

0,00

2 100,00
30 500,00
30 500,00
0,00
0,00

32 600,00

0,00
43
43
8
34
43

367,00
367,00
371,00
996,00
367,00

