
UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  XXXXIIII//222244//0055  
RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  RRYYMMAANNOOWWIIEE  

ZZ  DDNNIIAA  1188  LLUUTTEEGGOO  22000055  RROOKKUU  
  

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów  na 2005 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.); art.109, art.124 ustawy z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz 

umowy grantowej dla zdecentralizowanego programu: Zewnętrzna Pomoc Wspólnot 

Europejskich  ze Stowarzyszeniem na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty   

  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. 750            Administracja publiczna                                               10.000 zł 

 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                         10.000zł                                        

           § 0920 Pozostałe odsetki                                                               10.000 zł 

 

Dz. 921           Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 34.273 zł 

 

Rozdz. 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury                               34.273 zł 

            § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań  

                        bieżących gmin, powiatów, samorządów 

                        województw, pozyskane z innych źródeł                        34.273 zł 

 

 Razem zwiększenia                                                                                44.273 zł     

                 



2. Zwiększa i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 

                                                                                                                                                                                                                                                                ZZWWIIĘĘKKSSZZEENNIIAA              ZZMMNNIIEEJJSSZZEENNIIAA  
 

Dz. 801           Oświata i wychowanie                                                   2.856 zł 

 

Rozdz. 80104  Przedszkola                                                                     2.856 zł 

            § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych  

                         jednostek samorządu terytorialnego 

                        oraz związków gmin lub związków powiatów 

                         na dofinansowanie zadań bieżących                              2.856 zł 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna                            168.920 zł         168.920 zł              

 

Rozdz. 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

                         usługi opiekuńcze                                                     168.920 zł 

           § 2820   Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

                         lub dofinansowanie zadań zleconych do 

                         realizacji stowarzyszeniom                                      168.920 zł   

                         (dotacja dla PKPS zgodnie z ustawą  

                          o pomocy społecznej)                                          

           § 3110   Świadczenia społeczne                                                                        168.920 zł    

 

Dz. 854            Edukacyjna opieka wychowawcza                      362.048 zł            362.048 zł 

 

Rozdz. 85401   Świetlice szkolne                                                   362.048 zł             362.048 zł 

           § 4270   Zakup usług remontowych                                    362.048 zł 

           § 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek 

                         budżetowych                                                                                      362.048 zł 

 

Dz. 900            Gospodarka komunalna i ochrona 

                         środowiska                                                              7.144 zł 

 

Rozdz. 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      7.144 zł 

           § 4300   Zakup usług pozostałych                                          7.144 zł     



Dz. 921           Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     34.273 zł 

 

Rozdz. 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury                    34.273 zł 

           § 4171  Wynagrodzenia bezosobowe                                 11.273 zł 

           § 4211  Zakup materiałów i wyposażenia                          10.000 zł 

           § 4301  Zakup usług pozostałych                                       10.000 zł 

           § 4411  Podróże służbowe krajowe                                     3.000  zł  

 
Razem zwiększenia  i zmniejszenia                                          575.241 zł              530.968 zł                      
 

§ 2 

1.Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym: 

- ze względu na ograniczenie zakresu robot na zadaniu „Remont i adaptacja starego budynku  

   szkoły na świetlice w Klimkówce”, zadanie zostaje przekwalifikowane z wydatków  

   majątkowych na wydatki remontowe. 

- na zadaniu „rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie” zmienia się nazwę na „Budowa  

   budynku Gimnazjum w Rymanowie”. 

- na zadaniu „rozpoczęcie budowy  sali gimnastycznej  w Posadzie Górnej” zmienia się  

   nazwę na „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej  

   w Posadzie Górnej ”. 

 

§ 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. 


