ZARZĄDZENIE Nr I/167/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 12 sierpnia 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:

II

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 24.340,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 24.540,00 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 200,00 zł.
Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2004 r. zgodnie z 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- 15.101.647,44 zł
2) Wydatki16.724.588,38 zł
3) Deficyt- (-) 1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie nr 8 z dnia
27.07.2004 r., ustalającą plan dotacji celowej dla Gminy Frysztak w dziale 751,
rozdziale 75108, § 2010 w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających
do Senatu RP zarządzonych na 12 września 2004 r.,
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 46 z dnia 29.07.2004 r. zwiększającą plan
dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 17.340,00
zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych,
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 1/167/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 12.08.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2004 r.

Dz. Rozdz.

§

Nazwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
75108
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
2010
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
852
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)
ustawami
Razem:

751

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00
7 000,00

0,00

17 340,00

0,00

17 340,00
17 340,00

0,00

24 340,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/167/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 12.08.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.

Dz. Rozdz.
751

852

900

§

Nazwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
85212
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
Razem:

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń

0,00

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00
200,00
30,00
1 500,00
3 620,00
1 650,00
17 340,00

0,00

17 340,00

200,00
200,00
200,00
200,00

17 340,00
200,00
200,00
200,00
24 540,00

Rzeszów, 27.07.2004 r.

Pan Wójt
Gminy Frysztak

Informuję uprzejmie, że moją decyzją Nr 8 z dnia 27.07.2004 r. został
ustalony dla Urzędu Gminy / Miasta plan dotacji celowej w części 11 dziale 751
Rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 7.000,Kwota powyższa przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających
do Senatu RP zarządzonych na 12 września 2004 r.
1) Sporządzenie spisów wyborców.
2) Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz przygotowanie miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
3) Wydatki kancelaryjne komisji obwodowych.
4) Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania.
5) Obsługa komisji obwodowych.
6) Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania ( transport,
łączność, oznaczenie lokali, diety •
i koszty przejazdów członków
obwodowych komisji wyborczych).
Kierując się własnym rozeznaniem potrzeb oraz zasadą oszczędności i
racjonalności w wydatkowaniu środków, proszę rozdysponować przyznane
środki na poszczególne zadania.
Jednocześnie informuję, że środki na zryczałtowane diety dla członków
komisji obwodowych zostaną wyliczone i przekazane po powołaniu tych
komisji.

Rzeszów, 2004-07-29

Prezydent Miasta
Burmistrz Miasta i Gminy,
Wójt Gminy

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu

Wojewódzkiego

w Rzeszowie zawiadamia, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 46 z dnia 29.07.2004 r.
zwiększył plan dotacji:
w dziale 801, rozdziale 80195 § 2030 o kwotę

-

(rezerwa celowa cz. 83

poz. 16), z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac
komisji

kwalifikacyjnych

i egzaminacyjnych

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

w

sesji

zimowej,

powołanych

do

związanego z awansem zawodowym

nauczycieli,
w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę ...17.340....

z przeznaczeniem na

uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.

