
ZZARZĄDZENIEARZĄDZENIE  NRNR 20/2008 20/2008
BBURMISTRZAURMISTRZA G GMINYMINY R RYMANÓWYMANÓW

ZZ  DNIADNIA 29  29 LUTEGOLUTEGO  2008   2008 ROKUROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 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.  188 ust.  1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  
o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./,  § 11, lit. b Uchwały  
Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2008 r. 

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza co, następuje :

§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych

Zwiększenia Zmniejszenia
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
12.000,00 12.000,00

75416 Straż Miejska
- wydatki bieżące, w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

 pozostałe wydatki

12.000,00
12.000,00

12.000,00

12.000,00
12.000,00

12.000,00

758 Różne rozliczenia 108.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa celowa
108.000,00
108.000,00

852 Pomoc społeczna 1.340,00 1.340,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

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

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

 pozostałe wydatki

480,00
480,00

420,00
60,00

480,00
480,00

480,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń
 pozostałe wydatki

860,00
860,00

800,00
60,00

860,00
860,00

860,00

926 Kultura fizyczna i sport 108.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki bieżące, w tym:
 dotacje

108.000,00
108.000,00
108.000,00

Razem 121.340,00 121.340,00

2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 1.



§ 2

Po rozstrzygnięciu konkursu rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań:

– upowszechnianie  kultury  fizycznej  wśród dzieci  i  młodzieży  w zakresie  piłki  nożnej  i 
tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka – 16.000 zł, dla Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego „Karpaty” Klimkówka,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Głębokie – 12.000 zł, dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem,

– upowszechnianie  kultury fizycznej  wśród dzieci  i  młodzieży w zakresie piłki  nożnej w 
miejscowości Milcza – 10.000 zł, dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i  młodzieży w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Sieniawa – 10.000 zł,   dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Wisłok” w Sieniawie

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Rymanów – 28.000 zł, dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród  dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości  Rymanów  Zdrój  –  10.000  zł,   dla  Klubu  Sportowego  „Florian”  w 
Rymanowie Zdroju

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, 
tenisa stołowego, turystyki  rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój – 6.000 zł,  dla 
Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju

– upowszechnianie   kultury fizycznej  wśród dzieci  i  młodzieży w zakresie narciarstwa i 
koszykówki w miejscowości Rymanów – 11.000 zł, dla Międzyszkolnego Stowarzyszenia 
Sportowego „Sokół” w Rymanowie

– upowszechnianie   kultury  fizycznej  wśród  dzieci  i  młodzieży  w  zakresie  turystyki 
rowerowej  i  kolarstwa  górskiego  w  miejscowości  Rymanów  –  5.000  zł,  dla 
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”.

§ 3

Plan finansowy  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza 
Gminy Rymanów Nr 20/2008
z dnia 29.02.2008 r.

Plan wydatków budżetowych 
według klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia
754 12.000,00 12.000,00

75416 12.000,00 12.000,00
4010 12.000,00
4270 12.000,00

758 108.000,00
75818 108.000,00

4810 108.000,00
852 1.340,00 1.340,00

85212 480,00 480,00
4040 20,00
4170 400,00
4260 480,00
4480 60,00

85219 860,00 860,00
4170 800,00
4300 860,00
4480 60,00

926 108.000,00
92605 108.000,00

2820 108.000,00
Razem 121.340,00 121.340,00



                                                                                                                  Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Rymanów  Nr  20/2008 
z dnia 29.02.2008 r.

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

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

750 Administracja publiczna 122.853,00
75011 Urzędy wojewódzkie 122.853,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 122.853,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 2.568,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.568,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 2.568,00

852 Pomoc społeczna 4.874.000,00



85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia 
społecznego 4.707.000,00

2010

Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z 
zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych 
zadań zleconych gminie ustawami 4.707.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 16.000,00

2010

Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z 
zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych 
zadań zleconych gminie ustawami 16.000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  142.000,00

2010

Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z 
zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych 
zadań zleconych gminie ustawami 142.000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 9.000,00

2010

Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z 
zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych 
zadań zleconych gminie ustawami 9.000,00

Razem 4.999.421

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział Paragraf
Treść Kwota

750 Administracja publiczna 122.853,00
75011 Urzędy wojewódzkie 122.853,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.853,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00



751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa 
oraz sądownictwa 2.568,00

75101 Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.568,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.248,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 599,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 300,00

852 Pomoc społeczna 4.874.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia 
społecznego 4.707.000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 1.400

3110 Świadczenia społeczne 4.514.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.120
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69.600
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4260 Zakup energii 2.520
4280 Zakup usług zdrowotnych 100
4300 Zakup usług pozostałych 8.700
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.400

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.500

4410 Podróże służbowe krajowe 800

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

3.400

4480 Podatek od nieruchomości 560

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1.000

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji

1.000



85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 16.000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.000,00
3110 Świadczenia społeczne 142.000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 9.000,00

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom 9.000,00

Razem 4.999.421,00
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