
ZZAARRZZĄĄDDZZEENNIIEE  NNRR    9944//22000055  
BBUURRMMIISSTTRRZZAA  GGMMIINNYY  RRYYMMAANNÓÓWW 
ZZ  DDNNIIAA    77  WWRRZZEEŚŚNNIIAA  22000055  RROOKKUU  

  
w sprawie zmian  w  budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok 

 
              Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami/ i  art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/,  § 11, lit. b Uchwały 
Nr XXI/217/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2005 r. oraz  decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 73 z dnia 31.08.2005 r. 
Nr 74 z dnia 02.09.2005 r.; pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w 
Krośnie znak DKO-680-4/05 z dnia 05.09.2005 r., znak DKO-680-5/05 z dnia 06.09.2005 r. 
 
 

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza co, następuje : 
 
 

§ 1 
 

1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych: 
 
  Zwiększenia  

   
600 Transport i łączność 95.163 zł 
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin z 
przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

 
 
 
 

95.163 zł 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 
 

21.600 zł 
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na  realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami na przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę 
informatyczną obwodowych komisji 
wyborczych                                    

 
 
 
 
 
 
 

21.600 zł 
852 Pomoc społeczna 10.600 zł 9.500 zł
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 

 
 
 
 
 

10.600 zł 

9.500 zł

 Razem 127.363 zł 9.500 zł
 
2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1. 
 

 



§ 2 
 

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych: 
 
 
   Zwiększenia Zmniejszenia 
    

600  Transport i łączność 122.663 zł 27.500 zł
 60014 Drogi publiczne powiatowe 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

1.500 zł 
1.500 zł 
1.500 zł 

 60016 Drogi publiczne gminne 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 
- wydatki majątkowe 

26.000 zł 
26.000 zł 
26.000 zł 

27.500 zł 
7.500 zł 
7.500 zł 

20.000 zł
 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

- wydatki majątkowe 
95.163 zł 
95.163 zł 

    
710  Działalność usługowa 12.000 zł 12.000 zł

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 
- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 pozostałe wydatki 

12.000 zł 
12.000 zł 

 
 

12.000 zł 

12.000 zł 
12.000 zł 

12.000 zł

750  Administracja publiczna 3.133 zł 3.133 zł
 75011 Urzędy wojewódzkie 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

400 zł 
400 zł 
400 zł 

400 zł 
400 zł 
400 zł

 75023 Urzędy gmin 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

733 zł 
733 zł 
733 zł 

733 zł 
733 zł 
733 zł

 75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

2.000 zł 
2.000 zł 
2.000 zł 

 75095 Pozostała działalność 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

 2.000 zł 
2.000 zł 
2.000 zł

    
751  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 
 

21.600 zł 
 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

- wydatki bieżące, w tym: 
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
 pozostałe wydatki 

21.600 zł 
21.600 zł 

 
5.160 zł 

16.440 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
 

8.000 zł 8.000 zł
 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 

- wydatki majątkowe 
8.000 zł 
8.000 zł 

8.000 zł 
8.000 zł

    
801  Oświata i wychowanie 20.384 zł 20.384 zł
 80101 Szkoły podstawowe 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

11.757 zł 
11.757 zł 
11.757 zł 

6.435 zł 
6.435 zł 
6.435 zł



 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

 
5 zł 
5 zł 
5 zł 

2.331 zł 
2.331 zł 
2.331 zł

 80110 Gimnazja 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

4.940 zł 
4.940 zł 
4.940 zł 

4.339 zł 
4.339 zł 
4.339 zł

 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

 
3.280 zł 
3.280 zł 
3.280 zł  

3.136 zł 
3.136 zł 
3.136 zł

 80120 Licea ogólnokształcące 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

 182 zł 
182 zł 
182 zł

 80195 Pozostała działalność 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

402 zł 
402 zł 
402 zł 

3.961 zł 
3.961 zł 
3.961 zł

    
851  Ochrona zdrowia 700 zł 700 zł
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

700 zł 
700 zł 
700 zł 

700 zł 
700 zł 
700 zł

    
852  Pomoc społeczna 11.728 zł 10.628 zł
 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

 
 

350 zł 
350 zł 
350 zł 

350 zł 
350 zł 
350 zł

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

 

9.500 zł 
9.500 zł 
9.500 zł

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

11.378 zł 
11.378 zł 
11.378 zł 

778 zł 
778 zł 
778 zł

    
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 262 zł 262 zł
 85401 Świetlice szkolne 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

262 zł 
262 zł 
262 zł 

262 zł 
262 zł 
262 zł

    
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 zł 1.000 zł
 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

 1.000 zł 
1.000 zł 
1.000 zł

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
- wydatki bieżące, w tym: 

 pozostałe wydatki 

1.000 zł 
1.000 zł 
1.000 zł 

  Razem zwiększenia, zmniejszenia 201.470 zł 83.607 zł
 
2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2. 

 

 



 

§ 2 

Plan finansowy  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy Rymanów Nr 94/2005 
z dnia 07.09.2005 r. 

 
 

Plan dochodów budżetowych  
według klasyfikacji budżetowej 

 
Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

600   95.163 zł  
 60078  95.163 zł  
  6330 95.163 zł  
    

751   21.600 zł  
 75107  21.600 zł  
  2010 21.600 zł  
    

852   10.600 zł 9.500 zł 
 85213  9.500 zł 
  2010 9.500 zł 
 85219  10.600 zł  
  2030 10.600 zł  
    

Razem 127.363 zł 9.500 zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy Rymanów Nr 94/2005 
z dnia 07.09.2005 r. 

 
 

Plan wydatków budżetowych  
według klasyfikacji budżetowej 

 
Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

600   122.663 zł 27.500 zł 
 60014  1.500 zł  
  4270 1.500 zł  
 60016  26.000 zł 27.500 zł 
  4270 26.000 zł  
  4300 7.500 zł 
  6050 20.000 zł 
 60078  95.163 zł  
  6050 95.163 zł  

710   12.000 zł 12.000 zł 
 71004  12.000 zł 12.000 zł 
  4170 12.000 zł 
  4300 12.000 zł  

750   3.133 zł 3.133 zł 
 75011  400 zł 400 zł 
  4300 333 zł 
  4350 400 zł  
  4440 67 zł 
 75023  733 zł 733 zł 
  4300 733 zł 
  4440 733 zł  
 75075  2.000 zł  
  4210 2.000 zł  
 75095  2.000 zł 
  4210 2.000 zł 

751   21.600 zł  
 75107  21.600 zł  
  4110 635 zł  
  4120 91 zł  
  4170 4.434 zł  
  4210 11.084 zł  
  4300 3.356 zł  
  4410 2.000 zł  

754   8.000 zł 8.000 zł 
 75412  8.000 zł 8.000 zł 
  6050 8.000 zł 
  6060 8.000 zł  
    

801   20.384 zł 20.384 zł 
 80101  11.757 zł 6.435 zł 
  4210 2.631 zł  
  4240 786 zł  
  4260 173 zł  
  4440 8.167 6.435 zł 



 80103  5 zł 2.331 zł 
  4440 5 zł 2.331 zł 
 80110  4.940 zł 4.339 zł 
  4350 150 zł  
  4440 4790 zł 4.339 zł 
 80114  3.280 zł 3.136 zł 
  4210 3.280 zł  
  4260 2.858 zł 
  4440 278 zł 
 80120  182 zł 
  4440 182 zł 
 80195  402 zł 3.961 zł 
  4440 402 zł 3.961 zł 

851   700 zł 700 zł 
 85154  700 zł 700 zł 
  4210 500 zł 
  4300 200 zł  
  4420 500 zł  
  4440 200 zł 

852   11.728 zł 10.628 zł 
 85212  350 zł 350 zł 
  3020 300 zł  
  4210 50 zł  
  4410 300 zł 
  4440 50 zł 
 85213  9.500 zł 
  4130 9.500 zł 
 85219  11.378 zł 778 zł 
  4210 8.000 zł  
  4300 3.378 zł  
  4440 778 zł 

854   262 zł 262 zł 
 85401  262 zł 262 zł 
  4210 204 zł  
  4300 58 zł 
  4440 58 zł 204 zł 

921   1.000 zł 1.000 zł 
 92105  1.000 zł 
  4300 1.000 zł 
 92109  1.000 zł  
  4300 1.000 zł  

Razem 201.470 zł 83.607 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Burmistrza 
Gminy Rymanów  Nr 94/05 
z dnia 07.09.2005 r. 

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

I Dochody 
Klasyfikacja 
Budżetowa 

Treść Plan 
w złotych 

 
Dz.750 
 
Rozdz.75011 

        § 2010 
 
 
 

 
Administracja publiczna 
 
Urzędy wojewódzkie 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami                                           

120.163  

120.163

120.163
 
Dz.751 
  
 
Rozdz.75101 
 
                  
         § 2010 
 
 
 
 
Rozdz. 75107 
 
        § 2010 
 
 
 
 
Rozdz. 75108 
 
        § 2010 
 

 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 
 
Wybory do Sejmu i Senatu 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 
                    

38.763

2.440 

 
2.440

21.600

21.600

14.723

14.723 



Dz.754 
 
 
Rozdz.75414  
              
        § 6310 
 
             

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
 
Obrona cywilna 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami 
 

7.000

7.000

7.000

Dz.852 
 
Rozdz.85212 
 
 
               
          § 2010 
 
 
 
 

  Rozdz.85213 
 
 
 
             
         § 2010 
 
 
 

  Rozdz.85214 
 
                
           § 2010 
 
 

Pomoc społeczna 
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z 
ubezpieczenia społecznego 
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami.       
              

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne  
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami                                           

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne   
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami                      

2.370.500

2.235.500

2.235.500

10.600

10.600

102.800

  

102.800
 
 Rozdz.85228 
 
 
             § 2010 
 
 

 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 
 
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami                      

21.600

21.600
 

Ogółem dochody 
 

2.536.426
    

  

  

  



II    Wydatki 

Klasyfikacja 
Budżetowa 

Treść Plan 
w złotych 

Dz. 750 
 
Rozdz.75011 
 
   § 4010 
   § 4040 
   § 4110 
   § 4120 

Administracja publiczna 
 
Urzędy wojewódzki 
 
Wynagrodzenie osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
 

120.163 
 

120.163

94.000
6.000

19.000
1.163

Dz.751 
 
 
 
Rozdz.75101 
 
 
    § 4110 
    § 4120 
    § 4170 
    § 4210 
    § 4300 
 
Rozdz. 75107 
     
   § 4110 
   § 4120 
   § 4170 
   § 4210   
   § 4300 
   § 4410 
 
Rozdz. 75108 
 
   § 4110 
   § 4120 
   § 4170 
   § 4210   
   § 4300 
   § 4410 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
 
Wybory do Sejmu i Senatu 
 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
 

 
 

38.763
 
 

2.440

228
33

1.248
500
431

21.600

635 
91 

4.434 
11.084
3.356
2.000

14.723

486
69

3.570
7.920
1.678
1.000

Dz.754 
 
 
R.75414 
 
   § 6050 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
 
Obrona cywilna 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 
7.000

7.000

7.000



Dz.852 
 
R.85212 
 
 
 
   § 3020 
   § 3110 
   § 4010 
   § 4040 
   § 4110 
   § 4120 
   § 4170 
   § 4210   
   § 4300 
   § 4410 
   § 4440 
 

Rozdz.85213 
 
 
 
 
         § 4130 

Rozdz.85214 
 
 
        § 3110 
 
Rozdz.85228 
 
 
        § 2820 

Pomoc społeczna 
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
 
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
Świadczenia społeczne 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych  
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne  
 
Świadczenia społeczne 
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

2.370.500

2.235.500

680
2.090.000

35.800
1.900

64.430
1.000
5.000

12.890
22.200

500

1.100
         
 
 
 

10.600

10.600

102.800

102.800
 
 

21.600

21.600

 Ogółem wydatki 2.536.426
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