
ZARZĄDZENIE NR 107/2006ZARZĄDZENIE NR 107/2006
BURMISTRZA GMINY RYMANÓWBURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia  19 grudnia 2006 r.z dnia  19 grudnia 2006 r.
w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rymanów na 2007 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.  179,  180,  181  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz.U. Nr 169, poz 1420  z 
późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XL/391/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 
szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi 
uchwały budżetowej 
- Burmistrz Gminy

zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu opracowanego Zarządzeniem Nr 93/2006 
w części załącznika:

W projekcie uchwały:

- w § 1:
„ w wysokości 29.771.727”  zastępuje się kwotą 29.421.727 oraz w tabeli 

Dz.756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

-    Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

      w tym:
- podatek od nieruchomości  
- podatek od środków transportowych

-    Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od    spadków i darowizn, podatku od 

7.934.330  zastępuje się 7.584.330 

2.556.279 zastępuje się 2.399.695 
                

2.317.911 zastępuje się 2.175.486  
49.947 zastępuje się 35.788



czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od  osób fizycznych

      w tym: 
- podatek od nieruchomości 
- podatek od środków transportowych

- Wpływy z opłaty skarbowej
-    Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
      przez jednostki samorządu terytorialnego na 
      podstawie odrębnych ustaw – dodaje się ( wpis  
      do ewidencji działalności gospodarczej)

1.702.486 zastępuje się 1.525.413

638.259 zastępuje się 490.399
119.179 zastępuje się 89.966

50.000 zastępuje się 33.657

10.000

Ogółem dochody 29.771.727 zastępuje się 29.421.727

- w § 2:
- w punkcie 1     „ w wysokości 27.975.522”  zastępuje się kwotą 27.725.522 oraz w tabeli 

Dz.600

Rozdz.60016

Rozdz.60078

Transport i łączność
                        

Drogi publiczne gminne
-    wydatki majątkowe       
                                     
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe                
              

  850.000 zastępuje się 700.000 

700.000 zastępuje się 600.000
500.000 zastępuje się 400.000

100.000 zastępuje się 50.000
50.000 zastępuje się 25.000
50.000 zastępuje się 25.000

Dz.750

Rozdz.75023

Administracja publiczna

 
 Urzędy gmin
-wydatki bieżące 
  w tym:  wynagrodzenia i pochodne od 
                wynagrodzeń 
                pozostałe wydatki     
                  

2.619.000 zastępuje się 2.539.000

2.100.000 zastępuje się 2.020.000
2.100.000 zastępuje się 2.020.000

1.700.000 zastępuje się 1.670.000
400.000 zastępuje się 350.000

Dz.754

Rozdz.75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne 
-wydatki majątkowe 

230.000 zastępuje się 210.000

230.000 zastępuje się 210.000
100.000 zastępuje się 80.000

Dz.758

Rozdz.75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe 

276.443 zastępuje się 281.443 

276.443 zastępuje się 281.443
156.443 zastępuje się 161.443



-rezerwy celowe 

Dz.926

Rozdz.92605

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu
-wydatki bieżące 
                       

             
15.000 zastępuje się 10.000             

15.000zastępuje się 10.000 
15.000 zastępuje się 10.000

Ogółem wydatki 27.975.522 zastępuje się 27.725.522

 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie   120.000 zł. Rezerwę celową w 

    wysokości 71.443 zł na nagrody dla nauczycieli  oraz rezerwę celową na zadania zlecone w 

    trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

    upowszechniania kultury  fizycznej wśród dzieci i  młodzieży – 90.000 zł, w tym:

– upowszechnianie  kultury fizycznej  wśród  dzieci  i  młodzieży w zakresie  piłki  nożnej  i 

tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka – 12.000 zł,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Głębokie – 10.000 zł,

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i  młodzieży w zakresie piłki nożnej  w 

miejscowości Milcza – 10.000 zł,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i  młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Sieniawa – 10.000 zł, 

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Rymanów – 24.000 zł,

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród  dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Rymanów Zdrój – 8.000 zł,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, 

tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój – 4.000 zł,

– upowszechnianie   kultury fizycznej  wśród dzieci  i  młodzieży w zakresie narciarstwa i 

koszykówki w miejscowości Rymanów – 9.000 zł

– upowszechnianie   kultury  fizycznej  wśród  dzieci  i  młodzieży  w  zakresie turystyki 

rowerowej i kolarstwa górskiego w miejscowości Rymanów – 3.000 zł.”

 § 3 otrzymuje brzmienie :



„1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.696.205 zł z przeznaczeniem na planowaną 

    spłatę rat pożyczek i kredytów. 

2.  Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości       2.402.205 zł

3.  Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

     - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

        samorządu terytorialnego 1.000.000 zł,

     - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

        i  kredytów 706.000 zł.

 4.  Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.”

§ 6 otrzymuje brzmienie :

§ 6
„1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w następującej wysokości :

    a) Biblioteka Gminna                      148.000 zł.

    b) Gminny Ośrodek Kultury           400.000 zł.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy 

    w sposób następujący:

Przedszkole Świętego Józefa prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek  

Najśw. Marii Panny NP w Rymanowie ( na zasadach przedszkola publicznego) - 

      zgodnie z wnioskiem planowane 117 dzieci, na dziecko roczna dotacja w wysokości 

      4.835,40 zł,  a na niepełnosprawne 13.175,41 zł. Łączna planowana kwota dotacji  

      582.422 zł.  

3.   Ustala się dotacje celową (pomoc finansową) dla Gminy Iwonicz-Zdrój  , łączna kwota 

     dotacji 6.300 zł.

4.   Ustala się dotacje celową (pomoc finansową) dla Gminy Krosno, łączna kwota dotacji 

      750 zł.

4. Ustala się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju 

( szkoły  niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)  dla 22 uczniów w tym 1 

      niepełnosprawne , łączna kwota dotacji 104.624 zł

5. Ustala się dotacje dla Izb Rolniczych w wysokości  – 7.780 zł.

6. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m3 wody 

dostarczonej odbiorcy w wysokości 1,25 zł do m3 .

7. Ustala się dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

kwocie 150.000 zł



8. Ustala się dotacje celową dla PKPS na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej w kwocie   166.800 zł

9. Ustala się dotacje  celową w kwocie  25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku 

Polskim  na  prace  konserwatorskie  i  restauratorskie  przy  zabytkowej  cerkwi  P.W. 

Wniebowzięcia Matki Boskiej w Bałuciance.”

 W załączniku Nr  1 do uchwały 

1. Przychody 606.000 zł zastępuje się 706.000 zł 

§ 952 Przychody  z  zaciągniętych 
kredytów i  pożyczek na  rynku 
krajowym

606.000 zł zastępuje się 706.000

 W załączniku nr 6 do uchwały

Lp Treść 2007 2008

1. Prognozowane dochody 29.771.727,00 30.843.688,00
2. Prognozowane wydatki

27.975.522,00
28.000.000,00 

zastępuje się
27.900.000,00

3. Planowane kredyty i 
pożyczki

606.000,00
zastępuje się

706.000,00
4. Spłata kredytów i pożyczek 

z planowanymi (kapitał) 2.402.205,00
2.843.687,45
zastępuje się
2.943.687,45

5. Odsetki od kredytów i 
pożyczek z planowanymi 210.000,00 150.000,00

6. Spłata (kapitału i odsetek)
2.612.205,00

2.993.687,45
zastępuje się
3.093.687,45

7. Zobowiązania wymagalne
8. Łączne zadłużenie 

na koniec roku
11.873.687,45

zastępuje się
11.973.687,45

9.030.000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 




