ZARZĄDZENIE Nr I/365/2005
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 2005 r. o kwotę 66 928,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2005 r. o kwotę 66 928,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2005 r. zgodnie z klasyfikacją
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. będzie wynosił:
1
)
2)
3
)

Dochody
zł
18.185.221,85
Wydatki - 20.431.805,50 zł
Deficyt zł
-2.246.583,65

§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z decyzją Wojewody
Podkarpackiego nr 112 z dnia 14.11.2005 r. zwiększającą plan dotacji dla Gminy Frysztak:
w dziale 801
- w rozdziale 80101, § 2030 o kwotę 172,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł – dla
uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2005/2006,
- w rozdziale 80195, § 2030 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie –
w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do dnia 31 października 2005 r.,
w dziale 854
- w rozdziale 85415, § 2030 o kwotę 66.156,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.
§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 I/365/2005
Wójta Gminy Frysztak z dnia 21.11.2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r

DOCHODY
Dz.Rozdz. §
801

Nazwa

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
80195
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Razem:
80101

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
772,00
172,00
172,00

0,00

600,00
600,00

0,00
0,00

66 156,00
66 156,00
66 156,00

0,00

66 928,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr I/365/2005
Wójta Gminy Frysztak z dnia 21.11.2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r

WYDATKI
Dz. Rozdz.
801
80101

§

Nazwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
80195
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
Razem:

Kwota zmniejszeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kwota zwiększeń
772,00
172,00
172,00
600,00
600,00
66 156,00
66 156,00
66 156,00
66 928,00

