ZARZĄDZENIE NR I/26/2003
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2003 r. o kwotę 26 600,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2003 r. o kwotę 26 600,00 zł.
Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2003 r. zgodnie klasyfikacją dochodów
i wydatków budżetowych zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2003 r. będzie wynosił:
1) Dochody2) Wydatki3) Deficyt-

14 124 605,00 zł
14 682 605,00 zł
558 000,00 zł
§3

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 16/2003 z dnia 14.03.2003 r. zwiększającą plan
dotacji w dziale 853, rozdziale 85395 § 203 o kwotę 26 600,00 zł, z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów.
§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 1/26/2003
Wójta Gminy Frysztak z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.

L PLAN DOCHODÓW
Dz. Rozdz.
853

Nazwa

§

Opieka społeczna
Pozostała
działalność
85395
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
203
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 26 600,00
0,00 26 600,00
26 600,00
0,00 26 600,00

Razem:

II. PLAN WYDATKÓW
Dz. Rozdz.
853
85395

Nazwa

§
Opieka społeczna
Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne
Razem:

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 26 600,00
0,00 26 600,00
26 600,00
0,00( 26 600,00

F.VI 3011/1/15/2003

Prezydent Miasta
Burmistrz
Miasta i Gminy,
Wójt Gminy

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie zawiadamia, ze Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 16/2003
z dnia 14.03.2003 r. zwiększył plan dotacji w dziale 853, w rozdziale
85395 § 2030 na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie
dożywiania uczniów, z przeznaczeniem na:
- posiłki o kwotę

26.600

- utworzenie punktów wydawania posiłków o kwotę

zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.29 ustawy
budżetowej na rok 2003.
Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.

