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                                      ZZAARRZZĄĄDDZZEENNIIEE    NNRR    8800//22001100  

BBUURRMMIISSTTRRZZAA  GGMMIINNYY  RRYYMMAANNÓÓWW 

ZZ  DDNNIIAA  1177  CCZZEERRWWCCAA  22001100  RROOKKUU  
  

                    w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2010 rok 
 

                        Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 12 

litery b,c,d uchwały budżetowej nr XXXVI/365/09 w sprawie uchwalenia budżetu z dnia 11 

grudnia 2009 roku po zmianie  oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Krośnie z dnia 15.06.2010 r. nr DKO-3101-23/10 

                    

zarządzam,  co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych: 

 

  Zwiększenia 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 

 

20.790,00 

 Dochody bieżące: 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

 

 

 

 

20.790,00 

   

 Razem 20.790,00 

 

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1. 

Tabela nr 1 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia 

751   20.790,00 

 75108  20.790,00 

  2010 20.790,00 

Razem 20.790,00 
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§ 2 

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych: 

   Zwiększenia Zmniejszenia 

600  Transport i łączność 50.000,00 50.000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 

- wydatki bieżące 

 w tym: wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

 

 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

 

 

50.000,00 

 

751 

 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 

 

21.172,10 

 

 

382,10 

 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 

- wydatki bieżące                                                                

 w tym: wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 

21.172,10 

21.172,10 

382,10 

 

 

382,10 

20.790,00 

382,10 

382,10 

382,10 

 

 

382,10 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środ. 290,00 290,00 

 90095 Pozostała działalność 

- wydatki bieżące                                                                

 w tym: wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

       wynagrodzenia i składki od nich  

       naliczane 

             wydatki związane z realizacją  

            ich statutowych zadań  

290,00 

290,00 

290,00 

 

 

290,00 

290,00 

290,00 

290,00 

 

 

 

 

290,00 

  Razem 71.462,10 50.672,10 

2. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2. 

Tabela nr 2 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

600   50.000,00 50.000,00 

 60016  50.000,00 50.000,00 

  4270  50.000,00 

  4300 50.000,00  

751   21.172,10 382,10 

 75108  21.172,10 382,10 

  3030 20.790,00  

  4210  382,10 

  4750 382,10  

900   290,00 290,00 

 90095  290,00 290,00 

  4170 290,00  

  4300  290,00 

 Razem  71.462,10 50.672,10 

 

3. Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przestawia tabela nr 3.
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Tabela nr 3 

Nazwa 

jednostki 

Dział Rozdział razem plan wydatki 

bieżące 

wydatki 

jednostek 

budżetowych 

wynagrodzenia 

i składki od 

nich naliczane 

wydatki 

związane. z 

realizacją ich 

statutowych 

zadań 

dotacje na 

zadania 

bieżące 

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych 

 Obsługa 

długu 

wydatki 

majątkowe 

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

w tym                                          

na programy 

finansowane 

z udziałem 

środków o 

których 

mowa w 

art..5 ust.1 

pkt 2 i 3 

1 2 3 4 

(5+12) 

5          

(6+9+10+11) 

6 

 (7+8) 

7 8 9 10 11 12 13 
14 

  

Urząd Gminy 

600 60016 0,00 0,00 0,00  0,00       

751 75108 20 790,00 20 790,00 0,00  0,00  20 790,00     

900 90095 0,00 0,00 0,00 290,00 -290,00       

Ogółem   20 790,00 20 790,00 0,00 290,00 -290,00  20 790,00     
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4. Plan finansowy  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie po zmianach przedstawia tabela nr 4. 

 

Tabela Nr 4 

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie 

 

I. Dochody 

 

Klasyfikacja budżetowa 
Treść Plan 

Dział Rozdział Paragraf 

     

010   Rolnictwo i łowiectwo 100.806,00 

01095  Pozostała działalność 100.806,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

100.806,00 

     

750   Administracja publiczna 127.775,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 127.775,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

127.775,00 

     

751 

  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

 

41.538,00 

75101 
 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 

2.618,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

2.618,00 

75107 
 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

2.630,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

2.630,00 

75108  Wybory do Sejmu i Senatu 36.290,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

36.290,00 
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852   Pomoc społeczna 4.777.700,00 

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z 

ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

4.757.700,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

4.757.700,00 

85213 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

5.000,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

5.000,00 

85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

15.000,00 

 Razem 5.047.819,00 

 

II. Wydatki 

Klasyfikacja budżetowa 

 Treść Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 

 

010 
  

 

Rolnictwo i łowiectwo 

 

100.806,00 

01095  Pozostała działalność 100.806,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.250,00 

4430 Różne opłaty i składki 98.829,00 

4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

312,00 

4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 

415,00 

     

 

750 
  

 

Administracja publiczna 

 

127.775,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 127.775,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98.505,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.070,00 
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751 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

 

41.538,00 

75101 
 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 

2.618,00 

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 608,00 

4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

 

200,00 

4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 

 

341,00 

75107  
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

2.630,00 

 

 

4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

1.000,00 

4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1.630,00 

75108  Wybory do Sejmu i Senatu 36.290,00 

 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.790,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 57,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.203,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.917,90 

4300 Zakup usług pozostałych 450,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.270,00 

4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

1.000,00 

  4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 

2.252,10 

     

852 
  

Pomoc społeczna 

 

4.777.700,00 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z 

ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

4.757.700,00 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 

 

1.300,00 

3110 Świadczenia społeczne 4.567.480,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62.600,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.200,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 

4260 Zakup energii 500,00 
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4300 Zakup usług pozostałych 9.100,00 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 

4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

1.150,00 

4410 
Podróże służbowe krajowe  

500,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

 

2.750,00 

4480 Podatek od nieruchomości 500,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

2.300,00 

4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

600,00 

4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 

2.520,00 

 85213 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

5.000,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000,00 

85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000,00 

3110 Świadczenia społeczne 15.000,00 

 Razem 5.047.819,00 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


