ZARZĄDZENIE Nr V/277/2021
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 października 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 2021 r. poz. 1372), 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/223/2021 z 29 stycznia
2021 r.
zarządzam co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 281 147,02 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 299 787,02 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 18 640,00 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
-

51.765.307,50
54.399.958,04
-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
04.10.2021
r.
znak:
85/18.3122.2.193.2021.ZW, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa na dotacje
celowe, w tym dla Gminy Frysztak w dziale 855, w rozdziale 85502, § 2010 o kwotę
129.224,00 zł, przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na, na realizację
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy
uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
2) decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.10.2021 r. Nr
MF/FG1.4143.3.457.2021.MF.3594, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa
w dziale 010 na dotacje celowe dla gmin, w tym dla Gminy Frysztak, w rozdziale
01095 par. 2010 o kwotę 59.637,90 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie
1

3)

4)

5)

6)
7)

jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021
r.,
decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.10.2021 r. Nr
MF/FS4.4143.3.486.2021.MF.3744, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa
w dziale 852 na dotacje celowe dla gmin, w tym dla Gminy Frysztak, w rozdziale
85219 par. 2030 o kwotę 11.285,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku
w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego e pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.10.2021 r. Nr
MF/FS5.4143.3.197.2021.MF.3910, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa
w dziale 801 na dotacje celowe dla gmin, w tym dla Gminy Frysztak, w rozdziale
80101 par. 2030 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13.10.2021 r. Nr
MF/FS5.4143.3.213.2021.MF.4008, zwiększającą plan wydatków budżetu państwa
w dziale 801 na dotacje celowe dla gmin, w tym dla Gminy Frysztak, w rozdziałach
80101 par. 2030 o kwotę 8.000,00 zł i 80104 par. 2030 o kwotę 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym
korekt planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
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/277/2021
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

DOCHODY
Dz. Rozdz.
010
01095

§

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
801

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
80104
Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
852
Pomoc społeczna
85219
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
855
Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
85502
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
80101

59 637,90
0,00
0,00

0,00

3 000,00
3 000,00

0,00
0,00

11 285,12
11 285,12
11 285,12

0,00

129 224,00

0,00

129 224,00

129 224,00
0,00

3

81 000,00
78 000,00
78 000,00

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

Kwota
zwiększeń
59 637,90
59 637,90

281 147,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/277/2021
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

WYDATKI
Dz. Rozdz.

§

010
01095
4300
4430
801
80101
4240
4360
4430
4700
80104
4040
4240
4710
80150

852
85219
855
85502

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Przedszkola
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

18 640,00
640,00
640,00

140,00
500,00
500,00
500,00

500,00
17 500,00
17 500,00
0,00
0,00

0,00

0,00

11 285,12
11 285,12
11 285,12
129 224,00

0,00

129 224,00
80 347,00
2 377,00
45 000,00

18 640,00

4

3 500,00
3 000,00

4010 Wynagrodzenie osobowe
4110 Skladki na ubezpieczenie społeczne
4300 Zakup uslug pozostałych
Razem:

Kwota
zwiększeń
59 637,90
59 637,90
1 169,37
58 468,53
99 640,00
96 140,00
95 500,00

1 500,00
299 787,02

