
Uchwała Nr XLIX/284/2006
Rady Gminy Jasło

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  pkt  9  lit.  d,  lit.  i  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art.  165,  art.  184  oraz  art.  188  ust.  2  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

Rada Gminy Jasło
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w wysokości 583.217 zł w następujących działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Lp
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota

1. 600 Transport i łączność -11 500   
 60016 Drogi publiczne gminne -11 500   
 4270 Zakup usług remontowych -1 500   
  Remonty dróg gminnych w sołectwie Jareniówka  
 4430 Różne opłaty i składki -10 000   
  Ubezpieczenie dróg gminnych  

2. 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

-15 000   

 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych -15 000   

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -10 000   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -5 000   
3. 757 Obsługa długu publicznego -45 000   

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego -45 000   

 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

-45 000   

4. 801 Oświata i wychowanie -213 117   
 80101 Szkoły podstawowe -93 957   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -58 957   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -15 000   
 4260 Zakup energii -20 000   
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -39 160   
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 2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

-9 160   

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -25 000   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -5 000   
 80110 Gimnazja -80 000   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -60 000   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -10 000   
 4260 Zakup energii -10 000   
5. 852 Pomoc społeczna -38 600   
 85202 Domy pomocy społecznej -10 200   

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego

-10 200   

  Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy w 
Domach Pomocy Społecznej

 

 85215 Dodatki mieszkaniowe -5 000   
 3110 Świadczenia społeczne -5 000   
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -8 400   
 4300 Zakup usług pozostałych -8 400   

  Wydatki na pokrycie kosztów świadczonych usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

 85295 Pozostała działalność -15 000   
 3110 Świadczenia społeczne -15 000   

  
Zmniejszenie środków własnych Gminy w realizacji zadania 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w związku ze 
zwiększeniem na ten cel planu dotacji z Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego

 

6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -128 000   
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -60 000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -60 000   

  
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach "Programu poprawy 
czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminach Związku"

 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -68 000   
 4260 Zakup energii -60 000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -8 000   

  Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie - Niegłowice - 5.000 
zł  

  Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Łaski - Sobniów - 
3.000 zł

 

7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -87 000   
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -37 000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -37 000   
  Budowa budynku świetlicowego w Kowalowach  
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 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -50 000   

 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-50 000   

  
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego na realizację projektu pn. Skansen 
archeologiczny "Karpacka Troja" atrakcją turystyczną regionu

 

8. 926 Kultura fizyczna i sport -45 000   
 92601 Obiekty sportowe -45 000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -45 000   
  Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Żółkowie  

RAZEM -583 217   

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w wysokości 406.110 zł w następujących działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Lp
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota

1. 600 Transport i łączność 260 156   
 60016 Drogi publiczne gminne 18 000   
 4270 Zakup usług remontowych 18 000   

  Remont dwóch przepustów na drogach w sołectwie Kowalowy - 
10.000 zł  

  Remonty dróg w sołectwie Niegłowice - 5.000 z ł  
  Remonty dróg w sołectwie Łaski-Sobniów - 3.000 z ł  
 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 242 156   
 4270 Zakup usług remontowych 79 692   

  - remont mostu na drodze na Wojtowicza nr ew. 1227, 1382 w 
miejscowości Niepla  

  - remont mostu na drodze na Bajorskiego nr ew. 362,364/1 w 
miejscowości Opacie  

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 464   
  Przebudowa dróg gminnych:  

  
- na Łęgi nr ew. 9473/1 w sołectwie Osobnica oraz drogi 
Wądoły-Podłaź k/Bala nr ew. 808/1 w miejscowości Żółków - 
106.075 zł,

 

  - Bierówka-Warzyce nr ew. 405/8, 405/6 w miejscowości 
Bierówka - 56.389 zł.  

2. 750 Administracja publiczna 18 200   
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 200   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200   

  
Zakup kompletu strojów sportowych z logo Gminy Jasło - dla 
drużyny reprezentującej Gminę Jasło w rozgrywkach 
międzygminnych.
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 75095 Pozostała działalność 17 000   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000   
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 300   
 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 300   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300   

  Zakup umundurowania, butów dla strażaków oraz sprzętu do 
usuwania skutków powodzi  

4. 801 Oświata i wychowanie 81 854   
 80101 Szkoły podstawowe 56 993   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 993   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000   

  Zakup działki przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w 
Warzycach.  

 80110 Gimnazja 24 861   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 861   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000   
  Zakup sprzętu nagłaśniającego i suszarek łazienkowych  
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000   

  Zakup szafy chłodniczej dla Gimnazjum w Zespole Szkół w 
Trzcinicy - 6.000 zł  

5. 851 Ochrona zdrowia 10 000   
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000   
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 400   
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000   

  Refundacja kosztów budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
w sołectwie Warzyce - 10.000 zł

 

  
Wydatki związane z opracowaniem raportu oddziaływania na 
środowisko w ramach realizacji projektu pn.: "Program 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku" - 6.000 zł

 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 400   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 400   
  Dokończenie oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzcinica  
7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 200   
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 840   
 4270 Zakup usług remontowych 9 940   
  Remont budynku Domu Ludowego w Jareniówce - 1.500 zł  
  Remont szamba w Domu Ludowym w Bierówce - 8.440 zł  
 4300 Zakup usług pozostałych 1 900   
  Opłata za wynajem pomieszczeń na świetlicę w Trzcinicy  
 92116 Biblioteki 3 360   
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 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 3 360   

RAZEM 406 110   

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 340.310 zł w następujących działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Lp
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota

1. 600 Transport i łączność 242 156   
 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 242 156   

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79 692   

  - remont mostu na drodze na Wojtowicza nr ew. 1227, 1382 w 
miejscowości Niepla  

  - remont mostu na drodze na Bajorskiego nr ew. 362,364/1 w 
miejscowości Opacie  

 6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin)

162 464   

  Przebudowa dróg gminnych:  

  
- na Łęgi nr ew. 9473/1 w sołectwie Osobnica oraz drogi 
Wądoły-Podłaź k/Bala nr ew. 808/1 w miejscowości Żółków - 
106.075 zł,

 

  - Bierówka-Warzyce nr ew. 405/8, 405/6 w miejscowości 
Bierówka - 56.389 zł.  

2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 300   
 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 300   

 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
pozyskane z innych źródeł 1 300   

  Środki pozyskane z funduszu prewencyjnego Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń S.A.  

3. 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

40 000   

 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

10 000   

 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000   

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000   

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10 000   
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 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 20 000   

 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000   
4. 758 Różne rozliczenia 56 854   

 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 50 854   

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 854   
 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 000   
 0920 Pozostałe odsetki 6 000   
  RAZEM 340 310   

§  4.  Zmniejsza  się  przychody budżetu  Gminy o  kwotę  – 517.417 zł  w paragrafie  952 – 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 5. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych 
na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty – 
300.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jasło

Józef Dziedzic
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