ZARZĄDZENIE Nr I/49/2003
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 20 czerwca 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. 116, 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.
2.
3.
4.

§1
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2003 r. o kwotę 1 220,00 zł.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2003 r. o kwotę
102,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2003 r. o kwotę 20 220,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2003 r. o kwotę 19 102,00 zł.

Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2003 r. zgodnie klasyfikacją dochodów
i wydatków budżetowych zawarty jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2003 r. będzie wynosił:
1) Dochody2) Wydatki3) Deficyt-

14 269 000,00 zł
14 827 000,00 zł
(-) 558 000,00 zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 40 z dnia 06.06.2003 r. zwiększającą plan
dotacji w dziale 853, rozdziale 85395, § 201 o kwotę 1 220,00 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 podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół
podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 41 z dnia 11.06.2003 r. korygującą decyzję
Nr 5/2003 z 31.01.2003 r. polegającą na zmniejszeniu planu dotacji celowej dla gmin
na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na I kwartał 2003 r. w dziale
853, rozdziale 85315, § 203 o kwotę 102,00 zł,
3) pismem dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku o przyznanie
środków finansowych na zakup materiałów i wykonanie niezbędnych prac
remontowych po okresie zimowym na basenie kąpielowym,
4) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Rzeszów, 2003-06-O9

Prezydent Miasta
Burmistrz
Miasta i Gminy,
Wójt Gminy

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie zawiadamia, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 40 z dnia
06.06.2003 r. zwiększył plan dotacji celowej
85395

§ 2010 o kwotę

1.220...

w dziale 853, w rozdziale
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 podejmujących naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.32 ustawy
budżetowej na 2003r.
Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.

Rzeszów,

2003-06-12

Prezydent Miasta
Burmistrz
Miasta i Gminy,
Wójt Gminy

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie zawiadamia, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 41 z dnia
11.06.2003 r. dokonał korekty decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 5/2003
z dnia 31 stycznia 2003r. polegającej na zmniejszeniu planu dotacji celowej
dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na I kwartał
2003r., w dziale 853, w rozdziale 85315 § 2030 o kwotę

102

zł.

Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.

Frysztak 2003-06-10

Wójt Gminy
Frysztak.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zwraca się z prośbą o
przyznanie środków finansowych z rezerwy budżetowej w kwocie 13.000,00
złotych ( słownie : trzynaście tysięcy złotych, groszy zero) i przekazanie jej na
konto Ośrodka w rozbiciu kwotowym d o § 4210 - zakup materiałów - kwotę
9.000 zł i do § 4300 - zakup usług pozostałych - kwotę 4.000 zł.
Wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na zakup
materiałów i
wykonanie niezbędnych prac remontowych po okresie zimowym na basenie
kąpielowym naszego Ośrodka. Kwota przeznaczona na remont nie była ujęta w
preliminarzu kosztów Ośrodka na rok 2003.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy.

