ZARZĄDZENIE Nr 1/155/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 lipca 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. z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 100.300,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 50.300,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 51.205,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 1.205,00 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- 14.954.777,77 zł
2) Wydatki16.577.718,71 zł
3) Deficyt- (-)l.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 42 z dnia 07.07.2004 r. zwiększającą plan
dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 50.000,00
zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych,
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 43 z dnia 09.07.2004 r., dokonującą korekty
decyzji nr 18 z dnia 07.04.2004 r. w dziale 852, rozdziale 85214, § 2010, polegającej
na zmniejszeniu środków na wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej,
o kwotę 50.300,00 zł oraz zwiększeniu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych
z pomocy społecznej w rozdziale 85214 § 2030 (jako zadania własnego gminy),
3) innymi bieżącymi potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.
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 1/155/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.07.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2004 r.
Dz. Rozdz.
852

§

Nazwa

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
85212
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
2010
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawam i
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
85214
społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
2010
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Razem:

Kwota
zmniejszeń
50 300,00

Kwota
zwiększeń
100 300,00

0,00

50 000,00
50 000,00

50 300,00

50 300,00

50 300,00
50 300,00
50 300,00

100 300,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/15572004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.07.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.
Dz. Rozdz.

§

758
75818
852

4810

85212
3110
85214
921

3110
92195

4300

Nazwa
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Świadczenia społeczne
Kultura i-ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Razem:

Kwota
zmniejszeń
1 205,00
1 205,00
1 205,00
0,00

Kwota
zwiększeń
0,00
0,00

0,00

50 000,00

50 000,00
50 000,00

0,00

0,00

0,00
0,98
0,00

0,00
1 205,00
1 205,00
1 205,00
51 205,00

1 205,00

Rzeszów, 2004-07-

Prezydent Miasta
Burmistrz Miasta i Gminy,
Wójt Gminy

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
zawiadamia, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 42 z dnia 07.07.2004 r. zwiększył plan
dotacji w dziale 852, w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę

50.000...

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.

zł,

Rzeszów, 2004-07-

Prezydent Miasta
Burmistrz Miasta i Gminy,
Wójt Gminy

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu
w Rzeszowie

Wojewódzkiego

zawiadamia, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 43 z dnia 09.07.2004 r.

dokonał korekty decyzji

Wojewody Podkarpackiego Nr 18 z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w dziale 852, w rozdziale 85214, w części dotyczącej klasyfikacji budżetowej oraz
przeznaczenia w następujący sposób:
Jest:

____

§ 2010

o kwotę ....r.i?..,..!!*y.....zl, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy

społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych,
Winno być:
§ 2010 o kwotę

.„/....'irrr.

zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę

zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej,
§ 2030

o kwotę

2{/.:.10U..z\, (rezerwa celowa cz. 83 poz. 12), z przeznaczeniem na

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust.
4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Powyższa korekta nie wprowadza zmian w łącznej kwocie dotacji.
Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.

