
Uchwała Nr XLII/249/2006
Rady Gminy Jasło

z dnia 26 kwietnia 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości  305.844 zł w następujących działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, w związku ze:

− zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra 
Finansów Nr ST3-4820-5/2006 o kwotę – 145.972 zł,

− zwiększeniem planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 
zgodnie pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 o kwotę – 34.052 zł,

− zwiększeniem  planu  dotacji  celowych  z  budżetu  państwa  zgodnie  z  decyzją 
Wojewody  Podkarpackiego  Nr  14  z  dnia  17.03.2006  r.  w  sprawie  układu 
wykonawczego budżetu na 2006 r. o łączną kwotę – 124.020 zł,

− przyznaniem  środków  finansowych  z  Fundacji  Wspomagania  Wsi  dla  Gminnej 
Biblioteki Publicznej na kwotę – 1.800 zł. 

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota w zł

1. 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

34 052   

 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 34 052   

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 34 052   
2. 758 Różne rozliczenia 145 972   

 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 145 972   

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 145 972   
3. 852 Pomoc społeczna 124 020   

 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 92 200   

 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

92 200   
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 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 100   

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 23 100   

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 700   

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 2 700   

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 620   

 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

620   

 85295 Pozostała działalność 5 400   

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 5 400   

4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 800   
 92116 Biblioteki 1 800   

 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
pozyskane z innych źródeł 1 800   

RAZEM 305 844   

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości - 27.100 zł, w związku ze zmniejszeniem 
planu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego  
Nr  14  z  dnia  17.03.2006  r.  w  sprawie  układu  wykonawczego  budżetu  na  2006  r.  
w następujących działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Lp
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota

1. 852 Pomoc społeczna -27 100   

 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne

-2 200   

 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

-2 200   

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -24 900   

 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

-24 900   

RAZEM - 27 100

§ 3
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Zwiększa się  wydatki budżetu gminy w wysokości  280.820 zł w następujących działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Lp
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota

1. 852 Pomoc społeczna 124 020   

 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

92 200   

 3110 Świadczenia społeczne 89 434   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 670   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300   
 4120 Składki na Fundusz Pracy 40   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 756   

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 100   

 3110 Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe 23 100   
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 700   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 240   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400   
 4120 Składki na Fundusz Pracy 60   
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 620   
 4300 Zakup usług pozostałych 620   
 85295 Pozostała działalność 5 400   
 3110 Świadczenia społeczne 5 400   
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 155 000

2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących

134 461

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

20 539

3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 800   
 92116 Biblioteki 1 800   

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 1 800   

RAZEM 280 820   

§ 4
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Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w wysokości  182.100 zł w następujących działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Lp
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota

1. 852 Pomoc społeczna -27 100   

 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne

-2 200   

 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne -2 200   

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -24 900   

 3110 Świadczenia społeczne - zasiłki stałe -24 900   
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 155 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 155 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 155 000

RAZEM - 182 100

§ 5

Zmniejsza się przychody budżetu gminy w wysokości 180.024 zł w następującym paragrafie 
klasyfikacji budżetowej:

L.p. Paragraf Nazwa Kwota w zł

1. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym - 180 024   

§ 6

W związku ze zmianą dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 
oraz  zwiększenia  udziałów gminy w podatku  dochodowym od osób fizycznych zgodnie  
z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Jasło 
o kwotę – 180.024 zł.

§ 7
Zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2006 r. – do kwoty 69.976 zł.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jasło

Józef Dziedzic
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