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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.110, 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 załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 

 

Rada Miejska w Rymanowie 

u c h w a l a,     c o     n a s t ę p u j e : 
 
 

§ 1 
 

1.Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych: 
  Zwiększenia  

   
756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

 
 
 

16.795 zł 
 Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 
 

16.795 zł 
   
758 Różne rozliczenia 838.324 zł 
 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

838.324 zł 
 

   
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29.961 zł 
 Wpływy z różnych dochodów 29.961 zł 
   
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

210.000 zł 
 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 

postaci pieniężnej 
 

210.000 zł 
 Razem 1.095.080 zł 
 
2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1. 

 
 
 
 
 

§ 2 



 
1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych: 
 
   Zwiększenia  

    
801  Oświata i wychowanie 189.487 zł 
  

80101 
 
Szkoły podstawowe 
- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 pozostałe wydatki 

 
104.380 zł 
104.380 zł 

 
71.264 zł 
33.116 zł 

  
80104 

  
Przedszkola 
- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 pozostałe wydatki 

 
9.155 zł 
9.155 zł 

 
8.730 zł 

425 zł 
  

80110 
 
Gimnazja 
- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 pozostałe wydatki 

 
49.867 zł 
49.867 zł 

 
47.318 zł 
2.549 zł 

  
80120 

 
Licea ogólnokształcące 
- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

 pozostałe wydatki 

 
26.085 zł 
26.085 zł 

 
6.381 zł 

19.704 zł  
    
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 24.352 zł 
 85401 Świetlice szkolne 

- wydatki bieżące, w tym: 
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
 pozostałe wydatki 

24.352 zł 
 
 

1.228 zł 
23.124 zł 

    
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

5.993.000 zł 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

- wydatki majątkowe 

5.993.000 zł 
20.000 zł 
20.000 zł 

5.973.000 zł 
    
  Razem 6.206.839 zł 
 
2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2. 

 

 

§ 3 



Zwiększa się przychody o kwotę – 5.111.759 zł 
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –  4.889.000 zł 
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 222.759 zł 
 

§ 4 

Zmiany w zakresie wydatków na wieloletnim planie inwestycyjnym: kanalizacja sanitarna 
Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Milcza wynikają z przeniesienia realizacji zadania 
w całości na rok 2005 w związku z powyższym zadanie jest realizowane poza limitem  
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 

 
§ 5 

1. Zwiększa się przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Plan 
po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3. 

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy ZSP w 
Klimkówce: 

- dochody ogółem  16.000 zł 

- wydatki ogółem 16.000 zł. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca 
się Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIV/246/05 
z dnia 29.04.2005 r. 

 
 

Plan dochodów budżetowych  
według klasyfikacji budżetowej 

 
 
Dział / Rozdział  §                                                                   Zwiększenia       

 

Dz. 756  Dochody od osób prawnych, od osób 
  fizycznych i od innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej 
  oraz wydatki związane z ich poborem               16.795 zł     
 
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
  dochód budżetu państwa                       16.795 zł        
 
          § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                 16.795 zł 
 
Dz. 758 Różne rozliczenia                                               838.324 zł                         
 
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
  dla jednostek samorządu terytorialnego              838.324 zł        
 
          § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                  838.324 zł 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                    29.961 zł                          
 
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                   29.961 zł    
 
          § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                29.961 zł 
 
Dz. 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     210.000 zł                                                         
 
Rozdz. 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 210.000 zł                   
             

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy 
 i darowizny w postaci pieniężnej                       210.000 zł                 

 
Razem zwiększenia                                                                1.095.080 zł                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXIV/246/05 
z dnia 29.04.2005 r. 

 
 

Plan wydatków budżetowych  
według klasyfikacji budżetowej 

 
 
Dział / Rozdział  §                                                                       Zwiększenia      

Dz. 801 Oświata i wychowanie               189.487 zł                       
 
Rozdz. 80101  Szkoły podstawowe                                                104.380 zł 
                          

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń                                                              3.155 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                       58.913 zł                                              
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             10.863 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                               1.488 zł          
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                  12.934 zł 
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
 i książek                                                                           3.412 zł 
§ 4260 Zakup energii                     13.615 zł                                                  

 
Rozdz. 80104  Przedszkola                                  9.155 zł 
             

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń                                                                425 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                        7.242 zł                                              
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                              1.312 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 176 zł                                                   

 
Rozdz. 80110  Gimnazja                              49.867 zł               
 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń                                                             2.549 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      38.908 zł                                              
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             7.403 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                             1.007 zł                                                    

 
Rozdz. 80120  Licea ogólnokształcące                                       26.085 zł 
 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń                                                               299 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                       5.295 zł                                              
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                959 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                127 zł                                                    
§ 4270  Zakup usług remontowych                                         19.405 zł   
 
 
 



Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                           24.352 zł                            
 
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                         24.352 zł 
                                    

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń                                                                33 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      1.033 zł                                              
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               172 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 23 zł                                                    
§ 4270  Zakup usług remontowych                                        23.091zł 
 

Dz. 900           Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    5.993.000 zł            
 
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       5.993.000 zł 
 

§ 4300   Zakup usług pozostałych                                             20.000 zł 
           § 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      5.973.000 zł                  
 
Razem zwiększenia                                                                         6.206.839 zł                                            
                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXIV/246/05 
z dnia 29.04.2005 r. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie 
 
 
 
 
Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r. 208.000
I. Przychody 2.651.700
 

1. Dotacja przedmiotowa 
2. Sprzedaż usług 
3. Różne dochody 

 
76.000

2.569.700
6.000

Razem 2.859.700
 
II. Wydatki 2.651.700

1. Wydatki bieżące 2.643.770
w tym: 
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od 

wynagrodzeń 1.282.100
- pozostałe wydatki bieżące 1.361.670

2. Wydatki majątkowe 7.930
Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. 208.000
Razem 2.859.700
 
 


