ZARZĄDZENIE NR I/38/2003
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 maja 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 7 185,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2003 r. o kwotę 7 185,00 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-

14 189 690,00 zł
14 747 690,00 zł
558 000,00 zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 29 z dnia 30.04.2003 r. zwiększającą plan
dotacji w dziale 853, rozdziale 85315, § 203 o kwotę 2 775,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003 r.,
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 30 z dnia 09.05.2003 r. zwiększającą plan
dotacji w dziale 853, rozdziale 85395, § 201 o kwotę 4 410,00 zł, z przeznaczeniem na
sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie
rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz
przybory szkolne, dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół
podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
§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 1/38/2003
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.

L PLAN DOCHODÓW
Dz. Rozdz.
853

Nazwa

§

Opieka społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
203
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostała działalność
85395
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
201 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85315

Razem:

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
7 185,00
0,00
0,00
2 775,00
2 775,00
0,00

4 410,00
4 410,00

0,00

7 185,00

II. PLAN WYDATKÓW
Dz. Rozdz.
853

§

Opieka społeczna
85315
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne
85395
Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne
Razem:

Nazwa

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
7 185,00
2 775,00
2 775,00
4 410,00
4 410,00
7 185,00

