ZARZĄDZENIE Nr I/73/2007
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 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. 165, art. 184 i art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 136 172,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 136 172,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 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 2007 r. będzie wynosił:

§3

1 Dochody )
2) Wydatki -

22.408.869,9 zł
1
21.793.474,2 zł
1
zł
615.395,70

Zmiany, o których mowa w § 3 Nadwyżka 1, wprowadza się w związku )
z:
1) decyzją nr 58 Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.10.2007 r. zwiększającą plan dotacji dla
Gminy Frysztak w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 o kwotę 1.350,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu
jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
2) decyzją nr 9 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia
18.10.2007 r., ustalającą plan dotacji celowej dla Gminy Frysztak w dziale 751, rozdziale
75108, § 2010 w kwocie 9.900,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na
dzień 21.10.2007 r.,
3) decyzją nr 64 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2007 r. zwiększającą plan dotacji dla
Gminy Frysztak:
 w dziale 801, rozdziale 80195, § 2030 o kwotę 4.849,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników (II transza),
 w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 o kwotę 89.308,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –
zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,
4) decyzją nr 66 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.10.2007 r. zwiększającą plan dotacji dla
Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85295, § 2030 o kwotę 19.200,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2007 r. wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,

5) decyzją nr 10 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia
23.10.2007 r., ustalającą plan dotacji celowej dla Gminy Frysztak w dziale 751, rozdziale
75109, § 2010 w kwocie 9.023,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 23.12.2007 r.,
6) decyzją nr 67 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.10.2007 r. zwiększającą plan dotacji dla
Gminy Frysztak w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 o kwotę 2.542,00 zł,
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
§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/73/2007
Wójta Gminy Frysztak z dnia 26.10.2007 r.
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

DOCHODY
DziałRozdz. §
750

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
75109
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Oświata i wychowanie
80195
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pomoc społeczna
85295
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Razem:
75011

751

801

852

854

Nazwa

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00
2 542,00
0,00
2 542,00
2 542,00
0,00

18 923,00

0,00

9 900,00
9 900,00

0,00

9 023,00
9 023,00

0,00
0,00

4 849,00
4 849,00
4 849,00

0,00
0,00

19 200,00
19 200,00
19 200,00

0,00
0,00

90 658,00
90 658,00
90 658,00

0,00

136 172,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr I/73/2007
Wójta Gminy Frysztak z dnia 26.10.2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

WYDATKI
DziałRozdz. §
750

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110Składki na ubezpieczenia społeczne
4120Składki na Fundusz Pracy
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
75109
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110Składki na ubezpieczenia społeczne
4120Składki na Fundusz Pracy
4170Wynagrodzenia bezosobowe
4210Zakup materiałów i wyposażenia
4300Zakup usług pozostałych
4410Podróże służbowe krajowe
Oświata i wychowanie
80195
Pozostała działalność
4300Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
85295
Pozostała działalność
3110Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240Stypendia dla uczniów
3260Inne formy pomocy dla uczniów
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Razem:
75011

751

801

852

854

Nazwa

Kwota
Kwota
zmniejszeń zwiększeń
0,00
2 542,00
0,00
2 542,00
2 180,00
300,00
62,00
0,00

18 923,00

0,00

9 900,00
9 900,00

0,00

9 023,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

6 600,00
176,00
40,00
1 000,00
507,00
100,00
600,00
4 849,00
4 849,00
4 849,00
19 200,00
19 200,00
19 200,00
90 658,00
90 658,00
89 308,00
850,00
500,00
136 172,00

