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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.),  pism Ministra Finansów 

Nr ST3–4822–5/2004  z dnia 15.07.2004 r. , Nr ST5–4820–19g/2004 r. z dnia 16.07.2004 r., umowy Nr 

22184/732-090160/03 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa      z dnia 07.07.2004 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. 700     Gospodarka mieszkaniowa                                             81.561,00 zł 

 

Rozdz. 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 81.561,00 zł 

           § 0840    Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

     i składników majątkowych                                        81.561,00 zł 

 

Dz. 750     Administracja publiczna                                                 11.400,00 zł 

 

Rozdz. 75095   Pozostała działalność                  11.400,00 zł 

           § 0830    Wpływy z usług                                                           6.900,00 zł 

           § 0970    Wpływy z różnych dochodów                                     4.500,00 zł 

 



Dz. 756     Dochody od osób prawnych, od osób  

      fizycznych  i od innych jednostek 

      nieposiadających osobowości prawnej     19.700,00 zł   

 

Rozdz. 75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

     podatku od czynności cywilnoprawnych, 

     podatku od spadków i darowizn oraz podatków 

     i opłat lokalnych       19.700,00 zł 

           § 0910    Odsetki od nieterminowych wpłat 

  z tytułu podatków i opłat                                             5.000,00 zł 

           § 2440    Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

  na realizację zadań bieżących jednostek  

  sektora finansów publicznych                                    14.700,00 zł 

 

Dz. 758     Różne rozliczenia                                                          255.954,00 zł 

 

Rozdz. 75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla  

                          jednostek samorządu terytorialnego                       146.205,00 zł 

            § 2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa                     146.205,00 zł 

 

Rozdz. 75802   Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin      109.749,00 zł 

            § 2750  Środki na uzupełnienie dochodów gmin                   109.749,00 zł 

 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           662.274,66 zł 

 

Rozdz.90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                        658.574,66 zł 

           § 6292  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

                        gmin, powiatów, samorządów województw 

                        pozyskane  z innych źródeł                                       658.574,66 zł 

Rozdz.90095  Pozostała działalność                                                     3.700,00 zł 

           § 2700  Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów, samorządów  

województw pozyskane z innych źródeł                       3.700,00 zł 

 

Razem zwiększenia                                                     1.030.889,66 zł 



2. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetowe: 
                                                                                                                                                                                                                                        ZZWWIIĘĘKKSSZZEENNIIAA                                              ZZMMNNIIEEJJSSZZEENNIIAA          

                
Dz. 600            Transport i łączność                                                 40.000,00 zł 

 

Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne       40.000,00 zł                                        

           § 4300   Zakup usług pozostałych       40.000,00 zł                                            

 

Dz. 700          Gospodarka mieszkaniowa                             110.000,00 zł                      

 

Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami            110.000,00 zł             

           § 4260   Zakup energii      33.000,00 zł                                               

           §  4270   Zakup usług remontowych                                      62.000,00 zł 

           § 4300   Zakup usług pozostałych     15.000,00 zł                                            

 

Dz. 710      Działalność usługowa                                                     40.000,00 zł 

 

Rozdz. 71035  Cmentarze                   40.000,00 zł             

            § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          40.000,00 zł 

 

Dz. 750       Administracja publiczna        28.000,00 zł                                            

 

Rozdz. 75022  Rady gmin           8.000,00 zł 

           § 3030   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       8.000,00 zł                                               

 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                 20.000,00 zł                                   

           § 4300   Zakup usług pozostałych      20.000,00 zł                                            

 

Dz. 754       Bezpieczeństwo publiczne 

         i ochrona przeciwpożarowa        26.000,00 zł                                            

 

Rozdz. 75412  Ochotnicze straże pożarne       26.000,00 zł 

           § 4110   Składki na ubezpieczenia społeczne               800,00 zł                                               

           § 4210   Zakup materiałów i wyposażenia                              5.200,00 zł                                               

           § 4300   Zakup usług pozostałych       20.000,00 zł                                            



Dz. 757           Obsługa długu publicznego                                     32.500,00 zł 

 

Rozdz. 75702  Obsługa papierów wartościowych, 

                         kredytów i pożyczek jednostek 

                         samorządu terytorialnego     32.500,00 zł 

        § 4300   Zakup usług pozostałych       2.500,00 zł                                            

        § 8070   Odsetki i dyskonto od krajowych papierów  

                         wartościowych oraz od krajowych 

                         pożyczek i kredytów          30.000,00 zł 

                                   

Dz.801            Oświata i wychowanie                                        1.141.000,00 zł                   150.000,00 zł                

 

Rozdz. 80110 Gimnazja                                                                   100.000,00 zł                  150.000,00 zł 

            § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       100.000,00 zł                  150.000,00 zł 

 

Rozdz. 80113  Dowożenie uczniów do szkół     40.000,00 zł 

           § 4300   Zakup usług pozostałych      40.000,00 zł                                            

 

Rozdz. 80120  Licea ogólnokształcące                 50.000,00 zł 

          § 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników                       42.000,00 zł 

          § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                               8.000,00 zł 

 

Rozdz. 80178  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    950.000,00 zł 

           § 4270   Zakup usług remontowych                                         950.000,00 zł 

 

Rozdz. 80195  Pozostała działalność                            1.000,00 zł 

        § 4300   Zakup usług pozostałych         1.000,00 zł                                            

 

Dz. 852       Pomoc społeczna                  60.000,00 zł                                            

 

Rozdz. 85215  Dodatki mieszkaniowe       60.000,00 zł 

           § 3110   Świadczenia społeczne       60.000,00 zł                                               

 

 

 



Dz. 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            778.574,66 zł    1.176.253,00 zł                

 

Rozdz. 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód   658.574,66 zł     1.176.253,00 zł 

            § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              1.176.253,00 zł 

            § 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         658.574,66 zł 

Rozdz. 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg              100.000,00 zł 

           § 4260   Zakup energii       70.000,00 zł                                               

           § 4270   Zakup usług remontowych                                         30.000,00 zł 

 

Rozdz. 90095  Pozostała działalność                                       20.000,00 zł 

           § 4260   Zakup energii                 10.000,00 zł                                               

           § 4300   Zakup usług pozostałych     10.000,00 zł       

                                      

Dz. 921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                101.068,00 zł                                                 

 

Rozdz. 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   40.000,00 zł 

           § 4300   Zakup usług pozostałych     20.000,00 zł                                            

           § 2550   Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla instytucji kultury       20.000,00 zł                                            

 

Rozdz. 92116  Biblioteki       15.880,00 zł 

           § 2550   Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla instytucji kultury       15.880,00 zł                                            

 

Rozdz. 92120  Ochrona i konserwacja zabytków    45.188,00 zł 

           § 2830   Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

   lub dofinansowanie zadań zleconych 

   do realizacji pozostałym  jednostkom 

   niezaliczanym do sektora finansów publicznych  45.188,00 zł                                            

  (Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie 

 na prace konserwatorskie przy detalach kamiennej 

 fasady frontowej i cokole kamiennym na całym 

obwodzie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Rymanowie  

wpisanego do rejestru zabytków) 

Razem zwiększenia i zmniejszenia                 2.357.142,66 zł          1.326.253,00 zł            



§ 2 

W ramach działu 801 rozdziału 80178 § 4270 z kwoty 950.000,00 zł wyodrębnia się miedzy innymi 

wydatki na naprawy szkód powodziowych w budynkach szkół: 

 Rymanów                   - 129.184 zł 

 Milcza                        - 175.816 zł 

 Posada Górna             - 195.000 zł 

§ 3 

Zmiany w zakresie wydatków określonych  wieloletnim planem inwestycyjnym: 

 w programie nr 1 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz gospodarka ściekowa” na 

zadanie „Rozpoczęcie budowy kanalizacji w Ladzinie” zmniejsza się nakłady łączne o kwotę 

517.678,34 zł wskutek czego zmniejszą się również wydatki w 2004 r. o tę samą kwotę w 

związku z przeprowadzonym przetargiem, 

 w programie nr 3 „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych” na zadaniach: 

a) „Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej” w związku z końcowym 

rozliczeniem II etapu inwestycji zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 150.000,00 zł oraz 

wydatki w 2004 r. o tą samą kwotę. 

b) „Rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie” planowane wydatki w 2004 r. wynikają z 

wykonania robót do końca 2003 r. i zapłaty faktury na kwotę 100.000,00 zł w 2004 r. W 

związku z tym kwota ta zwiększa wydatki w 2004 r. 

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

w/w zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 4 

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, plan po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 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. 


