
ZZARZĄDZENIEARZĄDZENIE  NRNR  84/2006  84/2006
BBURMISTRZAURMISTRZA G GMINYMINY R RYMANÓWYMANÓW

ZZ  DNIADNIA  16   16 PAŹDZIERNIKAPAŹDZIERNIKA 2006  2006 ROKUROKU

w sprawie zmian  w  budżecie Gminy Rymanów na 2006 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 i Dz. U. Nr 169, poz. 1420/,  § 11,  
lit. b Uchwały Nr XXXI/297/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 16 listopada 2005 r. w  
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza co, następuje :

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

Zwiększenia Zmniejszenia

020 Leśnictwo 500,00 500,00
02001 Gospodarka leśna

- wydatki bieżące, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń
 pozostałe wydatki

500,00
500,00

500,00

500,00
500,00

500,00

750 Administracja publiczna 20,00 20,00
75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące, w tym:
 pozostałe wydatki

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

758 Różne rozliczenia 62.078,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa celowa
62.078,00
62.078,00

801 Oświata i wychowanie 59.528,00
80101 Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

32.077,00
32.077,00

32.077,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
- wydatki bieżące, w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

900,00
900,00

900,00
80110 Gimnazja

- wydatki bieżące, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

18.637,00
18.637,00

18.637,00



80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – 
administracyjnej szkół
- wydatki bieżące, w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

1.191,00
1.191,00

1.191,00
80120 Licea ogólnokształcące

- wydatki bieżące, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

6.723,00
6.723,00

6.723,00

851 Ochrona zdrowia 12.000,00 12.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 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

1.000,00
11.000,00

852 Pomoc społeczna 4.700,00 4.700,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

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

 wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

1.200,00
1.200,00

1.200,00

1.200,00
1.200,00

1.200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń
 pozostałe wydatki

3.500,00
3.500,00

100,00
3.400,00

3.500,00
3.500,00

3.500,00

854 Edukacyjne opieka wychowawcza 2.550,00
85401 Świetlice szkolne

- wydatki bieżące, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń

2.550,00
2.550,00

2.550,00

Razem zwiększenia, zmniejszenia 79.298,00 79.298,00

2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 1.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza 
Gminy Rymanów Nr 84/2006
z dnia 16.10.2006 r.

Plan wydatków budżetowych 
według klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia
020 500,00 500,00

02001 500,00 500,00
4170 500,00
4210 500,00

750 20,00 20,00
75011 20,00 20,00

4210 20,00
4280 20,00

758 62.078,00
75818 62.078,00

4810 62.078,00
801 59.528,00

80101 32.077,00
4010 32.077,00

80103 900,00
4010 900,00

80110 18.637,00
4010 18.637,00

80114 1.191,00
4010 1.191,00

80120 6.723,00
4010 6.723,00

851 12.000,00 12.000,00
85154 12.000,00 12.000,00

4110 1.000,00
4170 12.000,00
4210 4.500,00
4300 6.000,00
4410 500,00

852 4.700,00 4.700,00
85212 1.200,00 1.200,00

4110 1.200,00
4170 1.200,00

85219 3.500,00 3.500,00
4170 100,00
4210 100,00
4260 3.000,00
4300 3.000,00
4410 400,00
4440 400,00

854 2.550,00
85401 2.550,00

4010 2.550,00
Razem 79.298,00 79.298,00



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Rymanów  Nr 84/2006 
z dnia 16.10.2006 r.

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

I Dochody
Klasyfikacja
Budżetowa Treść Plan

w złotych

Dz.750

Rozdz.75011

               § 2010

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

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

121.919
       

 121.919

121.919

Dz.751

 Rozdz.75101

              § 2010

Rozdz. 75109

§ 2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie

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

63.953

2.475 

2.475

61.478

61.478 

Dz.852

Rozdz.85212

Pomoc społeczna

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

3.963.230

3.828.200



              § 2010

  Rozdz.85213

            § 2010

  Rozdz.85214

               § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami.                   

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami                    

3.828.200

10.800

10.800

102.250

 

102.250
 Rozdz.85228

             § 2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami                  

21.980

21.980

Ogółem dochody 4.149.102   

  II    Wydatki
Klasyfikacja
Budżetowa Treść Plan

w złotych
Dz. 750

Rozdz.75011

   § 4010
   § 4040
   § 4110
   § 4120

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzki

Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

121.919
 

             121.919

92.000
9.000

19.700
1.219

Dz.751

Rozdz.75101

    § 4110
    § 4120
    § 4170
    § 4210

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia

63.953

2.475

216
31

1.248
980



Rozdz. 75109

§ 3030
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4300
§ 4410

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe

61.478

36.500
1.031

147
6.577
8.757
5.526
2.940

Dz.852

R.85212

   § 3020
   § 3110
   § 4010
   § 4040
   § 4110
   § 4120
   § 4170
   § 4210  
   § 4280
   § 4300
   § 4410
   § 4440

Rozdz.85213

         § 4130

Rozdz.85214

        § 3110

Rozdz.85228

   § 2820

Pomoc społeczna

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

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

3.963.230

3.828.200

800
3.656.050

49.200
3.040

68.800
1.400

12.000
20.410

100
14.000

650

1.750

10.800

10.800

102.250

102.250

21.980

21.980

Ogółem wydatki 4.149.102   
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