ZARZĄDZENIE Nr 1/202/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 30 września 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.
0 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
3 940,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 215 637,13zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 211 697,13 zł.
Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2004 r. zgodnie z klasyfikacją dochodów
1 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- 15.368.582,34 zł
2) Wydatki16.991.523,28 zł
3) Deficyt- (-) 1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 59 z dnia 13.09.2004 r. zwiększającą plan dotacji
dla Gminy Frysztak w dziale 852,
- w rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków
na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 85278, § 2010 o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które
wystąpiły w województwie podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 r.
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 62 z dnia 21.09.2004 r. zwiększającą plan dotacji
dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85213, § 2010 o kwotę 1.940,00 zł,
z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
3) wnioskiem korekt planu Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół we
Frysztaku w zakresie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie,
4) 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 1/202/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 30.09.2004 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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
85213
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
2010
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
2010
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Razem:

Kwota
zmniejszeń
0,00

Kwota
zwiększeń
3 940,00

0,00

1 000,00
1 000,00

0,00

1 940,00

1 940,00
0,00

1 000,00
1 000,00

0,00

3 940,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/202/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 30.09.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.
Dz. Rozdz.
700

710

750

70005

71004
75023

§

4300
4530
4300
4260
4300

751
75108

758

801

75818

4110
4120
4210
4300
4410
4810

80101
4140

80104

80110
80113
80114

852

4210
4260
4270
4300
4440
6050
4210
4270
4300
4440
4210
4440
4300
4440
4010
4300
4410
4440

85212
3110

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Podatek od towarów i usług (VAT).
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne

Kwota
zmniejszeń
1 670,00
1 670,00
1 670,00
0,00
0,00
500,00
500,00

Kwota
zwiększeń
1 670,00
1 670,00
1 670,00
170,00
170,00
170,00
500,00
500,00
500,00

500,0(i
810,13

810,13

810,13

810,13
67,08
8,00
236,10

810,13
170,00
170,00
170,00
199 287,00
195 814,00

498,95
0,00
0,00
199 287,00
195 814,00

27,00
4 356,00
191 029,00
119,00
283,00
269,00
16,00
253,00
28,00
28,00
176,00
176,00
3 000,00
2 606,00

5 686,00

190 128,00
269,00
69,00
200,00
28,00
28,00
176,00
176,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00

394,00
8 200,00

12 140,00

0,00

1 000,00
1 000,00

Dz. Rozdz.
85213
85214
85215
85219

85278
900

921

90001

92109

§

Nazwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
3110 Świadczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
3110 Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
4300 £akup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
3110 Świadczenia społeczne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
Razem:

Kwota
zmniejszeń
0,00

Kwota
zwiększeń
1 940,00
1 940,00

8 000,00
8 000,00
0,00
200,00
200,00
0,00
760,00
760,00
760,00
800,00
800,00

800,00
212 197,13

0,00
8 000,00
8 000,00
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
760,00
760,00
760,00
800,00
800,00
500,00
300,00
216 137,13

ZARZĄDZENIE Nr 1/202/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 30 września 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.
0 finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.)
zarządzani co następuje:
§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. o kwotę
3 940,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 216 137,13 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 212 197,13 zł.
Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2004 r. zgodnie z klasyfikacją dochodów
1 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- 15.368.582,34 zł
2) Wydatki16.991.523,28 zł
3) Deficyt- (-) 1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 59 z dnia 13.09.2004 r. zwiększającą plan dotacji
dla Gminy Frysztak w dziale 852,
- w rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków
na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 85278, § 2010 o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które
wystąpiły w województwie podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 r.
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 62 z dnia 21.09.2004 r. zwiększającą plan dotacji
dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85213, § 2010 o kwotę 1.940,00 zł,
z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
3) wnioskiem korekt planu Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół we
Frysztaku w zakresie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie,
4) 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.
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Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
zawiadamia, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 59 z dnia 13.09.2004 r. zwiększył plan
dotacji w dziale 852,
-

w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę
poz.

13), z
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zł (rezerwa celowa cz. 83

przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń
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-

w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę
poz.

'.-QQ.Q.

zł (rezerwa celowa cz. 83

9), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin

poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które wystąpiły w województwie
podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 roku.

Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.
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Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

w Rzeszowie

zawiadamia, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 62 z dnia 21.09.2004 r. zwiększył plan
dotacji w dziale 852,
w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę

~~7

zł (rezerwa celowa cz. 83

poz. 13), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
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składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby

pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Niniejsza decyzja jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie.
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