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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 
pisma Ministra Finansów nr  ST 5-4820-3g/2005 z dnia 29 czerwca 2005 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.Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych: 
 

  Zwiększenia  
700 Gospodarka mieszkaniowa                                31.000 zł 
 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
 

31.000 zł 
   
750 Administracja publiczna 33.412 zł 
 Pozostałe odsetki 33.412 zł 
   
756 Dochody od osób prawnych, od osób 

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

 
 
 

34.700 zł 
 Dotacja z funduszy celowych 34.700 zł 
   
758 Różne rozliczenia 50.000 zł 
 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

50.000 zł 
   
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

400.000 zł 
 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 

postaci pieniężnej 
 

400.000 zł 
   
 Razem 549.112 zł 

 
 
2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1. 

 
 
 
 



§ 2 
 

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych: 
 

   Zwiększenia Zmniejszenia 
    
758  Różne rozliczenia  21.500 zł
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

- rezerwa ogólna (z przeznaczeniem na 
wydatki majątkowe w dziale 921) 

 21.500 zł
21.500 zł

    
801  Oświata i wychowanie 69.112 zł 43.110 zł
 80101 Szkoły podstawowe 

- wydatki bieżące, w tym: 
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
 dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Rymanowa Zdroju (jako 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Rymanowie Zdroju – Desznie o 
uprawnieniach szkoły publicznej) 

 pozostałe wydatki 

69.112 zł 
69.112 zł 

 
 
 
 
 
 

19.112 zł 
50.000 zł 

43.110 zł
43.110 zł

17.519 zł

25.591 zł
    
851  Ochrona zdrowia 50.000 zł 
 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 

- wydatki majątkowe 
50.000 zł 
50.000 zł 

    
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 17.000 zł 
 85401 Świetlice szkolne 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

17.000 zł 
17.000 zł 
17.000 zł 

    
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

2.400.000 zł 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

- wydatki majątkowe 
2.400.000 zł 
2.400.000 zł 

    
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86.230 zł 8.620 zł
 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 

- wydatki bieżące, w tym: 
 pozostałe wydatki 

26.730 zł 
26.730 zł 
26.730 zł 

8.620 zł
8.620 zł
8.620 zł

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

 dotacja dla GOK-u (jako instytucji 
kultury) 

 pozostałe wydatki 
- wydatki majątkowe 

59.500 zł 
38.000 zł 

 
38.000 zł 

 
21.500 zł 

    
  Razem 2.622.342 zł 73.230 zł

 
2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 2. 

 

 



§ 3 

Zwiększa się przychody o kwotę – 2.000.000 zł 
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –  2.000.000 zł 
 

 

§ 4 

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

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXVI/272/05 
z dnia 1 lipca 2005 r. 

 
 

Plan dochodów budżetowych  
według klasyfikacji budżetowej 

 
 
Dział / Rozdział  §                                                                   Zwiększenia       

Dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa                                31.000 zł 
 
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami          31.000 zł 
 
           § 0870   Wpływy ze sprzedaży składników 

   majątkowych                                                     31.000 zł                  
 
Dz. 750  Administracja publiczna                                   33.412 zł 
 
Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                            33.412 zł 
 
           § 0920   Pozostałe odsetki                                                 33.412 zł                  
 
Dz. 756  Dochody od osób prawnych, od osób 
  fizycznych i od innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej 
  oraz wydatki związane z ich poborem               34.700 zł     
 
 
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
  podatku od czynności cywilnoprawnych, 
  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
  i innych jednostek organizacyjnych                       34.700 zł 
 

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
 na realizację zadań bieżących jednostek 
 sektora finansów publicznych                                34.700 zł 

 
Dz. 758 Różne rozliczenia                                                50.000 zł                         
 
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
  dla jednostek samorządu terytorialnego               50.000 zł        
 
          § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                   50.000 zł 
 
Dz. 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     400.000 zł                                                         
 
Rozdz. 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 400.000 zł                   
             

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy 
 i darowizny w postaci pieniężnej                       400.000 zł                 

  
Razem zwiększenia                                                                    549.112 zł                                                        
 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVI/272/05 
z dnia 1 lipca 2005 r. 

 
 
 

Plan wydatków budżetowych  
według klasyfikacji budżetowej 

 
 
 
Dział / Rozdział  §                                                                        Zwiększenia         Zmniejszenia 
 
Dz. 758 Różne rozliczenia                                                           21.500  zł                    
 
Rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe                                                21.500 zł 
 
            § 4810  Rezerwy                                                                                                     21.500 zł 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie               69.112 zł                   43.110 zł                   
 
Rozdz. 80101  Szkoły podstawowe                                                69.112 zł                    43.110 zł 
 
           § 2590   Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej 
    jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 
    osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
    terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                 19.112 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń                                                                                               701 zł                    

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     14.794 zł  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             2.436 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                289 zł 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     600 zł 
§ 4260 Zakup energii                                                    2.400 zł                    
§ 4270  Zakup usług remontowych                                         50.000 zł                 21.390 zł 
§ 4300   Zakup usług pozostałych                                                                                500 zł 

 
Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                       50.000 zł
 
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne                                          50.000 zł 
 
           § 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         50.000 zł            
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                           17.000 zł                       
 
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                         17.000 zł 
 
           § 4270   Zakup usług remontowych                                        17.000 zł            
 
Dz. 900           Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    2.400.000 zł            
 
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       2.400.000 zł 
 
           § 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      2.400.000 zł                  



Dz. 921           Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     86.230 zł                       8.620 zł            
 
Rozdz. 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury                    26.730 zł                        8.620 zł 
 
           § 4171  Wynagrodzenia bezosobowe                                     648 zł 
           § 4211  Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  4.870 zł 
           § 4212  Zakup materiałów i wyposażenia                            1.000 zł 
           § 4301  Zakup usług pozostałych                                       20.070 zł 
           § 4302  Zakup usług pozostałych                                         5.012 zł 
           § 4411  Podróże służbowe krajowe                                                                           3.000 zł  
           § 4412  Podróże służbowe krajowe                                                                              750 zł  
 
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   59.500 zł 
 
           § 2480   Dotacja podmiotowa z budżetu 

  dla samorządowej instytucji kultury                          38.000 zł                  
           § 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          21.500 zł                  
 
 
Razem zwiększenia, zmniejszenia                                                2.622.342 zł               73.230 zł                    


