ZARZĄDZENIE Nr V/259/2021
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 222 ust.
4, art. 235, art. 236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 305) oraz § 95 ust. 2 Statutu
Gminy Frysztak i § 9 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Frysztak Nr
XXV/223/2021z 29 stycznia 2021 r.
zarządzam co następuje:
§1
1.
2.
3.
4.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 101 535,84 zł.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 371 901,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 496 581,93 zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 766 947,09 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r. zgodny
z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty
jest w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2021 r. będzie wynosił:
1) Dochody 2) Wydatki 3) Deficyt
-

51.236.245,00
53.870.895,54
-2.634.650,54

zł
zł
zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:
1) decyzją
Wojewody
Podkarpackiego
z
dnia
06.07.2021
r.
znak:
85/18.3122.2.103.2021.ZW, zmniejszającą plan wydatków budżetu państwa na
dotacje celowe, w tym dla Gminy Frysztak w dziale 855, w rozdziale 85504, § 2010
o kwotę 371.901,00 zł, przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry
start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514),
2) decyzją
Wojewody
Podkarpackiego
z
dnia
09.07.2021
r.
znak:
85/18.3122.2.106.2021.ZW, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa na dotacje
celowe, w tym dla Gminy Frysztak w dziale 855, w rozdziale 85503, § 2010 o kwotę
90,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
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3) decyzją
Wojewody
Podkarpackiego
z
dnia
13.07.2021
r.
znak:
85/18.3122.2.109.2021.ZW, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa na dotacje
celowe, w tym dla Gminy Frysztak w dziale 801, w rozdziale 80153, § 2010 o kwotę
101.445,84 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz
art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych,
4) 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.

Wójt
(-)
Jan Ziarnik
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/259/2021
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.07.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

DOCHODY
Dz. Rozdz.
801
80153

§

Nazwa
Oświata i wychowanie
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

Kwota
zmniejszeń
0,00

Kwota
zwiększeń
101 445,84

0,00

101 445,84

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
855
85503

Rodzina
Karta Dużej Rodziny

101 445,84
371 901,00
0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85504

Wspieranie rodziny

90,00
371 901,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Razem:

0,00

371 901,00
371 901,00
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90,00
90,00

101 535,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/259/2021
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.07.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

WYDATKI
Dz. Rozdz.
710
71004

801
80153

§

Nazwa

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych
4240

855
85503
4210
85504
3110
4010
4110
4120
4210
4300
4700
900
90001
6058

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Rodzina
Karta Dużej Rodziny
Zakup materiałów i wyposażenia
Wspieranie rodziny
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki podlegające refundacji w ramach PROW ,
w tym:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej z przepompowniami w miejscowościach
Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Glinik Dolny.”

Kwota
zmniejszeń
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00

101 445,84

0,00

101 445,84
101 445,84

371 901,00
0,00
371 901,00
360 390,00
9 120,00
1 570,00

100,00
401,00
100,00
370 046,09
370 046,09

92109
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370 046,09
370 046,09

370 046,09

370 046,09

370 046,09

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej z przepompowniami w miejscowościach
Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Glinik Dolny.”
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

90,00
90,00
90,00
0,00

220,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie z budżetu państwa i środków
6059
własnych programów i projektów realizowanych z
funduszy strukturalnych UE, w tym:

921

Kwota
zwiększeń
10 000,00
10 000,00
10 000,00

370 046,09

15 000,00
0,00

15 000,00
15 000,00

Dz. Rozdz.

§
6050

92120

Kwota
zmniejszeń

Nazwa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w
tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej
architektoniczno - budowlanej rozbudowy,
przebudowy budynku OSP w Lubli
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zakup usług remontowo-konserwatorskich
4340 dotyczących obiektów zabytkowych będących w
użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym:
Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich
zabytkowego schronu tunelowego dla pociągu
sztabowego w Stępinie - II etap
Razem:
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0,00

Kwota
zwiększeń
15 000,00
15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00
766 947,09

496 581,93

