
UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  XXIIVV//116611//0044  
RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  RRYYMMAANNOOWWIIEE  

ZZ  DDNNIIAA  1144  MMAAJJAA  22000044  RROOKKUU  
  

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów  na 2004 rok 
 

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109, art.110, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15 poz.148 z póź. zm.),  pisma Ministra Finansów 

Nr ST3 – 4820 – 5/2004/257  z dnia 16.02.2004r., pismo WFOŚ.OA.BR 070/8/04 z dnia 23 stycznia 

2004 r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,  Decyzji 

Wojewody Podkarpackiego Nr 18 z dnia 07.04.2004 r., Nr 24 z dnia 20.04.2004 r., Nr 29 z dnia 

30.04.2004 r.  oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie DKO –982 12/04  z 

dnia 26.04.2004 r. 

 

           Rada Miejska w Rymanowie 

 

u c h w a l a,     c o     n a s t ę p u j e : 
 
 

§ 1 
 

 
1. Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetowe o kwotę: 
  

                                                                                                                                                                                                                                        ZZWWIIĘĘKKSSZZEENNIIAA                                              ZZMMNNIIEEJJSSZZEENNIIAA                
 

Dz. 750       Administracja publiczna                                                7.800 zł     

 

Rozdz. 75023  Urzędy gmin                                                                 7.800 zł     

           § 0690  Wpływy z różnych opłat                                              7.800 zł 

 

Dz. 751       Urzędy naczelnych organów władzy                                            

                     państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 

                     sądownictwa                                                                  10.222 zł 

 



Rozdz. 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego                        10.222 zł 

 

           § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu  

                       administracji rządowej oraz innych zadań  

                       zleconych gminie ustawami                                       10.222 zł                     

 

Dz.758       Różne rozliczenia                                                                                                      396.917  zł 

 

Rozdz.75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla  

                         jednostek samorządu terytorialnego                                                                     396.917 zł 

          §   2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                  396.917 zł 

 

Dz.852             Pomoc społeczna                                                         820.664  zł                    124.328 zł 

                                                        

Rozdz. 85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na 

                          ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

                          z ubezpieczenia społecznego                                       721.873  zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu  

                       administracji rządowej oraz innych zadań  

                       zleconych gminie ustawami                                         715.973  zł 

            § 6310   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

                          na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  

                          administracji rządowej oraz innych zadań  

                          zleconych gminom ustawami                                        5.900 zł 

 

Rozdz. 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia społeczne                  98.791 zł                      116.400 zł                    

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu  

                       administracji rządowej oraz innych zadań  

                       zleconych gminie ustawami                    98.791 zł                    116.400 zł 

 

Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                 7.928 zł 



 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu  

                       administracji rządowej oraz innych zadań  

                       zleconych gminie ustawami                                                       7.928  zł 

 

 

Razem zwiększenia i zmniejszenia              838.686 zł                521.245 zł 

2. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetowe: 
                                                                                                                                                                                                                                        ZZWWIIĘĘKKSSZZEENNIIAA                                              ZZMMNNIIEEJJSSZZEENNIIAA                

 
Dz. 600            Transport i łączność                                               50.000 zł 

 

Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne                                            50.000 zł                           
            § 4300 Zakup usług pozostałych                                          50.000  zł                                  

 

Dz. 700          Gospodarka mieszkaniowa                             50.000 zł                            

 

Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami               50.000 zł 

           § 4260   Zakup energii                                                 15.000 zł 

           §  4270   Zakup usług remontowych                                     20.000 zł 

           §  4300   Zakup usług pozostałych                                        15.000 zł                    

 

Dz. 750       Administracja publiczna                                            27.800 zł     

 

Rozdz. 75023  Urzędy gmin                                                               7.800 zł     

          § 3020    Nagrody i wydatki osobowe 

                         niezaliczone do wynagrodzeń                                    7.800 zł 

Rozdz. 75053  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

                         województw, wybory wójtów, burmistrzów 

                         i prezydentów miast oraz referenda gminne 

                         powiatowe i wojewódzkie                                        20.000 zł 

            § 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                11.000 zł 

            § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                              4.000 zł 

            § 4300  Zakup usług pozostałych                                           5.000 zł 



        

Dz. 751       Urzędy naczelnych organów władzy                                            

                     państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 

                     sądownictwa                                                                  10.222 zł 

 

Rozdz. 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego                        10.222 zł 

             § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                5.000 zł 

             § 4300   Zakup usług pozostałych                                            5.222 zł  

Dz.754            Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

                        przeciwpożarowa                                                       10.000 zł                          10.000  zł 

 

Rozdz.  75414  Obrona cywilna                                                          10.000 zł                          10.000 zł 

             § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 10.000 zł 

             § 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

                          budżetowych                                                             10.000 zł 

  

Dz.801            Oświata i wychowanie                                                                                       396.917 zł 

 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                             396.917 zł 

           § 4270  Zakup usług remontowych                                                                                  396.917 zł 

 

Dz.852            Pomoc społeczna                                                       830.664 zł                        134.328 zł 

 

Rozdz. 85202   Domy Pomocy Społecznej                                           10.000 zł 

           § 3110   Świadczenia społeczne                                                 10.000 zł 

 

Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na 

                         ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

                         z ubezpieczenia społecznego                                     721.873 zł 

          § 3110  Świadczenia społeczne                                                701.654 zł  

          § 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników                         7.786 zł 

           § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                              1.418 zł        

           § 4120  Składki na Fundusz Pracy                                                192  zł 

           § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                  4.923 zł 

 



           § 6060   Wydatki na zakupy inwestycyjne 

                         jednostek budżetowych                                               5.900  zł 

 

  Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

                        na ubezpieczenia społeczne                                        98.791 zł                            116.400 zł                 

            § 3110 Świadczenia społeczne                                               98.791 zł                            116.400 zł 

 

Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                      7.928 zł 

            § 3110  Świadczenia społeczne                                                                                            7.928 zł 

 

Rozdz. 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

                         opiekuńcze                                                                                                              10.000 zł 

             § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                           10.000 zł  

 

Dz.900  Gospodarka komunalna i ochrona  

               środowiska                                                                         48.117 zł    

 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                          26.000 zł                        

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          26.000 zł 

 

Rozdz. 90095   Pozostała działalność                                               22.117 zł 

            § 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników                  10.000 zł 

            § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                          2.000 zł        

            § 4120  Składki na Fundusz Pracy                                            117 zł                                          

            § 4300  Zakup usług pozostałych                                         10.000 zł 

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   20.000 zł 

  

Rozdz. 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               20.000 zł 

            § 4270 Zakup usług remontowych                                      20.000 zł 

 

Razem zwiększenia i zmniejszenia               1.046.803 zł                        541.245 zł
 

3. Zwiększa się przychody o kwotę            162.117 zł 

     § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  - 162.117 zł. 



 

4. Zmniejsza się rozchody o kwotę 26.000 zł 

    § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 26.000 zł. 

 

§ 2 

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   

      zleconych gminie. 

 

2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uchwały. 

  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się 

Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


