ZARZĄDZENIE Nr I/370/2005
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 21 grudnia 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 99.567,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2005 r. o kwotę 100.221,00 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2005 r. o kwotę 654,00 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 załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. będzie wynosił:
1
)
2)
3
)

Dochody
zł
18.551.238,85
Wydatki - 20.761.822,50 zł
Deficyt zł
-2.210.583,65

§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 106 z dnia 31.10.2005 r. ustalającą plan dotacji
dla Gminy Frysztak w dziale 600, rozdziale 60016, § 6339 w kwocie 265.934,00 zł
z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny,
Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr Z/2.18/III/3.1/103/04, „Przebudowa ciągu
drogowego Frysztak – Lubla”,
2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 123 z dnia 14.12.2005 r. zwiększającą plan
dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 11.000,00
zł z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 17
ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
3) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy.
§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 do Zarządzenia Nr I/370/2005
Wójta Gminy Frysztak z dnia 21.12.2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.

DOCHODY
Dz. Rozdz. §

Nazwa

600

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), (-9)
6339współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów
realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10%
kosztów kwalifikowanych)
852
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
85212
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem:
60016

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 88 567,00
0,00 88 567,00
88 567,00
0,00 11 000,00
0,00 11 000,00
11 000,00
0,00 99 567,00

WYDATKI
Dz. Rozdz. §
600

Nazwa

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z
budżetu państwa programów i projektów realizowanych z funduszy
6059
strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów
kwalifikowanych)
758
Różne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810Rezerwy
852
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
85212
rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110Świadczenia społeczne
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110Składki na ubezpieczenia społeczne
4120Składki na Fundusz Pracy
4210Zakup materiałów i wyposażenia
926
Kultura fizyczna i sport
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4300Zakup usług pozostałych
Razem:
60016

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00 88 567,00
0,00 88 567,00
88 567,00
654,00
654,00
654,00
0,00

0,00
0,00
11 000,00

0,00

11 000,00

10 670,00
184,00
16,00
36,00
5,00
89,00
0,00
654,00
0,00
654,00
654,00
654,00 100 221,00

