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w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rymanów na 2006 r. 
 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 119, 120, 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
VIII/69/03 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2003 r.. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej z póź. zm. 
- Burmistrz Gminy 
 

zarządza co następuje: 
 
 

§ 1 
Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu opracowanego Zarządzeniem Nr 130/2005 
w części załącznika: 
 
W projekcie uchwały: 
 
- w § 2  ust 1: 
 
wprowadza się Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
kwotę 76.000 zł, Rozdział 40002 Dostarczanie wody   kwotę 76.000 zł ; 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 274.000 zł zastępuje się kwotą 544.000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 274.000 zł zastępuje się 
kwotą 544.000 zł; 
 
Dział 750 Administracja publiczna kwotę 2.846.000 zł zastępuje się kwotą 2.576.000 zł 
Rozdział 75095 Pozostała działalność kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł; 
 
Dział 758 Różne rozliczenia kwotę 488.951 zł zastępuje się kwotą 412.951 zł Rozdział 
75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 488.951 zł zastępuje się kwotą 412.951 zł ; 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie kwotę 12.524.281 zł zastępuje się kwotą 12.624.281 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwotę 5.673.235 zł zastępuje się kwotą 5.617.681 zł, 
Rozdział 80110 Gimnazja kwotę 4.372.950 zł zastępuje się kwotą 4.472.950 zł, 



Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 687.082 zł zastępuje się kwotą 683.482 zł, 
dodaje się Rozdział 801 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z kwotą 59.154 zł; 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 627.399 zł zastępuje się kwotą 
527.399 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne kwotę 606.104,76 zł zastępuje się kwotą 
506.104,76 zł 
 
 - w § 2 ust 2 wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 196.000 zł zastępuje się kwotą 120.000 zł  
 
 - w § 6 dodaje się ust 7 w brzmieniu : 
7. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m3  wody  
    dostarczonej odbiorcy w wysokości 1,25 zł do m3.
 
 - § 9 otrzymuje brzmienie: 

1. Na zadaniu „Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej „ przenosi 
się okres realizacji zadania z 2007 r. na 2006 r. i zmniejsza się łączne nakłady o 
100.000 zł w związku z urealnieniem kosztów inwestycji. 

2. Po przeprowadzonym przetargu na zadaniu Rozpoczęcie budowy szkoły w 
Rymanowie” w roku 2006 zmniejsza się nakłady o kwotę 474.500 zł, w roku 2007 
zmniejsza się nakłady o kwotę 685.000 zł, w roku 2008 planuje się nakłady w kwocie 
1.187.000 zł. 

3. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2006 – 2008 

w wysokości: 

2006 rok  1.725.500  zł 

2007 rok  1.315.000  zł 

2008 rok  1.187.000  zł. 

 

4. Szczegółowy wykaz określający zadania, okres realizacji programu i źródła 

finansowania tych zadań przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały. 

 - § 13 ust 1 otrzymuje brzmienie:   
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 rok i podlega ogłoszeniu w  

   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
W załączniku Nr 2 Wydatki budżetowe: 
 
wprowadza się Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
kwotę 76.000 zł, Rozdział 40002 Dostarczanie wody   kwotę 76.000 zł w tym dotacja 
przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 76.000 zł ; 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 274.000 zł zastępuje się kwotą 544.000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 274.000 zł zastępuje się 
kwotą 544.000 zł – wydatki majątkowe kwotę 70.000 zł zastępuje się kwotą 340.000 zł; 
 
Dział 750 Administracja publiczna kwotę 2.846.000 zł zastępuje się kwotą 2.576.000 zł 



Rozdział 75095 Pozostała działalność kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł, 
skreśla się wydatki majątkowe z kwotą 270.000 zł; 
 
Dział 758 Różne rozliczenia kwotę 488.951 zł zastępuje się kwotą 412.951 zł Rozdział 
75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 488.951 zł zastępuje się kwotą 412.951 zł, rezerwa 
ogólna kwotę 196.000 zł zastępuje się kwotą 120.000 zł ; 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie kwotę 12.524.281 zł zastępuje się kwotą 12.624.281 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwotę 5.673.235 zł zastępuje się kwotą 5.617.681 zł – 
wydatki bieżące kwotę 5.673.235 zł zstępuje się kwotą 5.617.681 zł w tym: pozostałe wydatki 
kwotę 893.758 zł zastępuje się kwotą 838.204 zł, 
Rozdział 80110 Gimnazja kwotę 4.372.950 zł zastępuje się kwotą 4.472.950 zł – wydatki 
majątkowe kwotę 1.725.500 zł zastępuje się kwotą  1.825.500 zł; 
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 687.082 zł zstępuje się kwotą 683.482 zł – 
wydatki bieżące kwotę 687.082 zł zastępuje się kwotą 683.482 zł w tym pozostałe wydatki 
kwotę 110.670 zastępuje się kwotą 107.070; 
dodaje się Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z kwotą 59.154 zł – 
wydatki bieżące 59.154 zł ; 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 627.399 zł zastępuje się kwotą 
527.399 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne kwotę 606.104,76 zł zastępuje się kwotą 
506.104,76 zł, skreśla się wydatki majątkowe z kwotą 100.000 zł 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


