
Zarządzenie Nr 28/2006
Wójta Gminy Jasło

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2006 r. w związku ze zmianą dotacji celowych 
i przeniesień wydatków między paragrafami

                Działając na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
 

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2006  r.  o  kwotę  –  54.000  zł w  związku  
ze  zwiększeniem  planu  dotacji  celowych  otrzymanych  z  budżetu  państwa  
z przeznaczeniem na:

− wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – o kwotę 11.000 zł,

− dofinansowanie  wypłat  zasiłków okresowych w części  gwarantowanej  z  budżetu 
państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej – 
o kwotę 43.000 zł.

2. Zmiany  wielkości  dotacji  celowych  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 35 z dnia 30.05.2006 r.

§ 2

1. Zwiększa  się  dochody budżetu gminy na 2006 r.  o  kwotę –  97.100 zł w związku ze 
zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań  bieżących  gmin  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  realizacji  Programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Zmianę  wielkości  dotacji  celowej  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 27 z dnia 28.04.2006 r.

§ 3

1. Zwiększa  się  dochody budżetu gminy na 2006 r.  o  kwotę –  60.000 zł w związku ze 
zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami  z  przeznaczeniem  na  wypłaty  zasiłków  celowych  dla  31  rodzin 
poszkodowanych wskutek powodzi, która miała miejsce w dniach 2-5 czerwca 2006 r.

2. Zmianę  wielkości  dotacji  celowej  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 39 z dnia 12.06.2006 r.



§ 4

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r.  o kwotę –  117.639 zł w związku ze 
zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w 
ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do 
czerwca 2006 r., zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

2. Zmianę  wielkości  dotacji  celowej  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 30 z dnia 09.05.2006 r.

§ 5

Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 11.000 zł – z przeznaczeniem na 
wypłatę  zasiłków  stałych,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 43.000 zł – z przeznaczeniem na 
wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 97.100 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  realizacji  Programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania”.

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 60.000 zł z przeznaczeniem na 
wypłaty zasiłków celowych dla 31 rodzin poszkodowanych wskutek powodzi, która miała 
miejsce w dniach 2-5 czerwca 2006 r.

5. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 117.639 zł z przeznaczeniem na 
pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 7

Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik 
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę – 8.200 zł, w tym:
− w dziale – 710 – Działalność usługowa na kwotę – 500 zł,
− w dziale – 750 – Administracja publiczna na kwotę – 1.600 zł,
− w dziale – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa na 

kwotę – 2.700 zł,
− w dziale  –  921 – Kultura  i  ochrona dziedzictwa narodowego na  kwotę  –  

2.800 zł,
− w dziale – 926 – Kultura fizyczna i sport na kwotę – 600 zł.

2. Szczegółowe  kwoty  przeniesień  wydatków  określa  załącznik  Nr  3  do  niniejszego 
zarządzenia. 
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§ 9

1. Zmniejsza się budżetową rezerwę celową o kwotę – 640 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                              do Zarządzenia Nr 28/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie dochodów
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1 852 Pomoc społeczna 211 100   
 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 54 000   

 
2010

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

11 000   

 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 000   

 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000   
 

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

60 000   

 85295 Pozostała działalność 97 100   
 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 97 100   

2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 639   
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 117 639   
 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 117 639   

Razem 328 739   

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 2
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                                                                              do Zarządzenia Nr 28/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie wydatków
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1 852 Pomoc społeczna 211 100   
 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 54 000   

 3110 Świadczenia społeczne 54 000   
 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000   
 3110 Świadczenia społeczne 60 000   
 85295 Pozostała działalność 97 100   
 3110 Świadczenia społeczne 69 100   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000   
2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 639   
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 117 639   
 3240 Stypendia dla uczniów 117 639   

Razem 328 739   

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz

                                                                               Załącznik Nr 3
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                                                                              do Zarządzenia Nr 28/2005
                                                                                    Wójta Gminy Jasło

                                                                             z dnia 30 czerwca 2006 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
między paragrafami

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1 710 Działalność usługowa 500   -500   
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 500   -500   
 4300 Zakup usług pozostałych 500    
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  -500   
2 750 Administracja publiczna 1 600   -1 600   
 75095 Pozostała działalność 1 600   -1 600   
 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 600    
 4430 Różne opłaty i składki  -1 600   

3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2 700   -2 700   

 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 700   -2 700   
 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  -2 500   
 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500    
 4300 Zakup usług pozostałych  -200   
 4430 Różne opłaty i składki 200    
4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 800   -2 800   
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 800   -2 800   
 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 700    
 4410 Podróże służbowe krajowe 100    
 4430 Różne opłaty i składki  -2 800   
5 926 Kultura fizyczna i sport 600   -600   
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600   -600   
 4260 Zakup energii 300    
 4300 Zakup usług pozostałych  -600   
 4430 Różne opłaty i składki 300    

Razem 8 200   -8 200   

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz

                                                                  Załącznik Nr 4
                                                            do Zarządzenia Nr 28/2006
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                                                             Wójta Gminy Jasło
                                                           z dnia 30 czerwca 2006 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
- wykorzystanie rezerwy budżetowej

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1 758 Różne rozliczenia 0   -640   
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0   -640   
 4810 Rezerwa ogólna  -640   
2 801 Oświata i wychowanie 640   0   

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 539   0   

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175    
 4300 Zakup usług pozostałych 364    
 80195 Pozostała działalność 101   0   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101    

Razem 640   -640   

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz
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