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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 – 22/2004  z dnia 25.05.2004r., umowy nr 110/CPF/MoU/04 z dnia 26.05.2004 r. z 

Fundacją Funduszu Współpracy oraz Promes z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr 

403/734-090211/03 z dnia 12.05.2004 r., nr 414/734-090210/03 z dnia 12.05.2004 r., nr 440/743-

090012/03 z dnia 28.05.2004 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  dochody budżetowe o kwotę: 
  
  

                                                                                                                                                                                      ZZWWIIĘĘKKSSZZEENNIIAA  
 

Dz. 600        Transport i łączność                                                      726.810,02  zł              

 

Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne                                               726.810,02 zł 

            § 6292  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

                         gmin, powiatów, samorządów województw 

                         pozyskane  z innych źródeł                                        726.810,02 zł 

                        ( Klimkówka -158.771,24 

                           Sieniawa 568.038,78)  

 



Dz. 750       Administracja publiczna                                            20.950,00 zł       

                                

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                 20.950,00 zł 

           § 2702  Środki na dofinansowanie własnych zadań 

                        bieżących gmin, powiatów, samorządów 

                        województw, pozyskane z innych źródeł                  20.950,00 zł  

 

Dz. 758     Różne rozliczenia                                                           179.907,00 zł 

 

Rozdz.  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 

  dla jednostek samorządu terytorialnego  100.000,00 zł 

§ 2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa                      100.000,00 zł   

 

Rozdz. 75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej 

                          dla gmin                                                                   79.907,00 zł 

            § 2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa                      79.907,00 zł 

 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza                                  11.000,00 zł 

 

Rozdz. 85417  Szkolne schroniska młodzieżowe                              11.000,00 zł 

            § 0830  Wpływy z usług                                                         11.000,00 zł 

 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            54.000,00 zł 

 

Rozdz.90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         54.000,00 zł 

           § 0960  Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 

                        w postaci pieniężnej                                                  54.000,00 zł 

 

Dz. 926   Kultura fizyczna i sport                                                  79.160,62 zł 

 

Rozdz. 92601  Obiekty sportowe     79.160,62 zł 

           § 6292  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

                        gmin, powiatów, samorządów województw 

                        pozyskane  z innych źródeł    79.160,62 zł                                        

Razem zwiększenia            1.071.827,64 zł           



2. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetowe: 
                                                                                                                                                                                                                                        ZZWWIIĘĘKKSSZZEENNIIAA                                              ZZMMNNIIEEJJSSZZEENNIIAA          

                
Dz. 020         Leśnictwo                                                                                                               15.000,00 zł 

 

Rozdz. 02001  Gospodarka leśna                                                                                                 15.000,00 zł 

           § 4300   Zakup usług pozostałych                                                                                     15.000,00 zł 
 
Dz. 600            Transport i łączność                                          1.568.881,02   zł                   120.852,00 zł 

 

Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne                                       1.468.881,02  zł                   120.852,00 zł 

            § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      742.071,00 zł                   120.852,00 zł      

                          (Sieniawa 742.071 zł, Kilmkówka – 120.852 zł)                          
            § 6052  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      726.810,02 zł 

                       (Klimkówka 158.771,24 zł, Sieniawa 568.038,78 zł)  

 

Rozdz. 60013  Drogi publiczne wojewódzkie                                 100.000,00 zł 

            § 2710  Wydatki na pomoc finansową 

                         udzielaną między jednostkami samorządu 

                         terytorialnego na dofinansowanie własnych 

                         zadań bieżących                                                     100.000,00 zł              

 

 

Dz. 700          Gospodarka mieszkaniowa                            15.000,00 zł                            

 

Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami             15.000,00 zł 

           § 4260   Zakup energii                                               11.000,00 zł 

           §  4270   Zakup usług remontowych                                     4.000,00 zł 

 

 

Dz. 750       Administracja publiczna                                         20.950,00 zł    

 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                             20.950,00 zł 

            § 4212  Zakup materiałów i wyposażenia                             850,00 zł 

            § 4302  Zakup usług pozostałych                                     20.100,00 zł        



Dz. 757           Obsługa długu publicznego                                20.852,00 zł 

 

Rozdz. 75702  Obsługa papierów wartościowych, 

                         kredytów i pożyczek jednostek 

                         samorządu terytorialnego                                     20.852,00 zł 

           § 8070   Odsetki i dyskonto od krajowych papierów  

                         wartościowych oraz od krajowych 

                         pożyczek i kredytów                                            20.852,00 zł 

 

Dz.801            Oświata i wychowanie                                      211.826,00 zł                                

 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                               131.919,00 zł 

           § 4270  Zakup usług remontowych                                  131.919,00 zł 

Rozdz. 80110 Gimnazja                                                                79.907,00 zł 

            § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    79.907,00 zł 

                        (szkoła Rymanów) 

                                                                               

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza                            11.000,00 zł 

 

Rozdz. 85417  Szkolne schroniska młodzieżowe                         11.000,00 zł 

            § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                           1.500,00 zł 

            § 4260  Zakup energii                                                          1.500,00 zł 

            § 4270  Zakup usług remontowych                                     5.000,00 zł 

            § 4300  Zakup usług pozostałych                                        3.000,00 zł 

 

Dz. 926   Kultura fizyczna i sport                                             101.241,62 zł 

 

Rozdz. 92601  Obiekty sportowe           101.241,62 zł 

           § 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

                        (Ośrodek Kultury Fizycznej Rymanów)          22.081,00 zł 

           § 6052  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

                        (Ośrodek Kultury Fizycznej Rymanów)          79.160,62 zł 

            

 

Razem zwiększenia i zmniejszenia     1.949.750,64 zł              135.852 zł              



3. Zwiększa się przychody o kwotę            742.071,00 zł 

     § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 742.071,00 zł   

 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu gminy i oceny możliwości finansowania deficytu i 

otrzymuje on brzmienie jak załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3 

 

Zmiany w zakresie wydatków na wieloletnim planie inwestycyjnym: 

1. „Droga w Klimkówce przez wieś”  łączne nakłady zwiększono o kwotę 37.918,69 zł w związku ze  

     zmianą stawki podatku VAT oraz przeprowadzonym przetargiem, wskutek czego zwiększono   

     również wydatki w 2004 roku o tę samą kwotę. 

 

2.”Rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie”  łączne nakłady zwiększono o kwotę  79.907,00 zł w  

     związku ze zmianą stawki podatku VAT wskutek czego zwiększono również wydatki w 2004 roku o  

     tę samą kwotę. 

 

3. Wprowadza się  nowe zadanie pod nazwą  „Modernizacja-rozbudowa drogi gminnej w Sieniawie” na  

    kwotę 1.310.109,78 zł. 

 

4. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Remont Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie „  na  

    kwotę 181.241,62 zł 

 

Szczegółowy wykaz określający zadania, okres realizacji programu i źródła finansowania tych zadań po 

w/w zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 



§ 4 

 

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych przy Urzędzie Gminy: 

Przychody                                           2.000 zł 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego    2.000 zł 

 

Wydatki                                              2.000 zł 

-wydatki bieżące                                2.000 zł 

 

§ 5 

 

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

Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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