ZARZĄDZENIE Nr I/29/2007
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 10 maja 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 16.109,48 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 21.109,48 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 5.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 r. zgodnie z klasyfikacją
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2007 r. będzie wynosił:

§3

1 Dochody )
2) Wydatki -

21.781.440,4 zł
5
21.166.044,7 zł
5
zł
615.395,70

Zmiany, o których mowa 3 Nadwyżka w § 1, wprowadza się w )
związku z:
1) decyzją nr 15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2.05.2007 r. zwiększającą plan dotacji dla
Gminy Frysztak w dziale 010, rozdziale 01095, § 2010 o kwotę 16.109,48 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z
przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia
2007 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa
podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminy,
2) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy,
§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 do Zarządzenia Nr I/29/2007
Wójta Gminy Frysztak z dnia 10.05.2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

DOCHODY
DziałRozdz. §
010
01095

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem:

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 16 109,48
0,00 16 109,48
16 109,48
0,00

16 109,48

WYDATKI
DziałRozdz. §

Nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
4430Różne opłaty i składki
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
4210Zakup materiałów i wyposażenia
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01095

Razem:

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 16 109,48
0,00 16 109,48
16 109,48
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00 21 109,48

