
Zarządzenie Nr 40/2006
Wójta Gminy Jasło

z dnia 21 września 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  –  14.242  zł w  związku  
ze  zwiększeniem  planu  dotacji  celowych  otrzymanych  z  budżetu  państwa  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na prowadzenie akcji ratowniczych 
m.in.  ewakuację  zagrożonej  ludności,  dowóz  piasku  i  ziemi  na  wzmocnienie  wałów, 
zakup paliwa, udrażnianie infrastruktury.

2. Zmiany  wielkości  dotacji  celowych  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 67 z dnia 22.08.2006 r.

§ 2

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2006  r.  o  kwotę  –  6.121  zł w  związku  ze 
zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie wyprawki szkolnej obejmującej 
podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach 
pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z uchwałą Nr 74 
Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania 
warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”.

2. Zmianę  wielkości  dotacji  celowej  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 50 z dnia 07.07.2006 r.

§ 3

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2006  r.  o  kwotę  –  6.780  zł w  związku  ze 
zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
ustawami  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych 
realizowanych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Zmianę  wielkości  dotacji  celowej  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 55 z dnia 21.07.2006 r.



§ 4

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r.  o kwotę –  109.000 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 59 z dnia 31.07.2006 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 - 14.242 zł – z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów poniesionych na prowadzenie akcji ratowniczych.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę - 6.121 zł – z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2006/2007.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 6.780 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 109.000 zł z przeznaczeniem 
na  dofinansowanie  realizacji  Programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania”.

§ 7

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

§ 8

1. Dokonuje  się  przeniesień  wydatków  między  paragrafami  w  dziale  801  –  Oświata  
i wychowanie na kwotę – 8.012 zł.

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

§ 9

1. Zmniejsza  się  budżetową  rezerwę  celową  o  kwotę  –  113.084  zł.  Powyższą  kwotę 
przeznacza  się  na  wypłatę  odpraw emerytalnych dla  nauczycieli  oraz  remonty  drobne 
szkół.

2. Szczegółowe kwoty przeniesień określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                              do Zarządzenia Nr 40/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 21 września 2006 r.

Zestawienie dochodów
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1 600 Transport i łączność 4 949   
 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 949   
 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 949   

2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 293   
 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 293   
 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 293   

3 801 Oświata i wychowanie 6 121   
 80101 Szkoły podstawowe 6 121   
 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 121   

4 852 Pomoc społeczna 115 780   
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 780   
 

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

6 780   

 85295 Pozostała działalność 109 000   
 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 109 000   

Razem 136 143   

Wójt Gminy Jasło
 mgr Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 2
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                                                                              do Zarządzenia Nr 40/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 21 września 2006 r.

Zestawienie wydatków
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1 600 Transport i łączność 4 949   
 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 949   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 949   
2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 293   
 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 293   
 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 293   
3 801 Oświata i wychowanie 6 121   
 80101 Szkoły podstawowe 6 121   
 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 121   
4 852 Pomoc społeczna 115 780   
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 780   
 4300 Zakup usług pozostałych 6 780   
 85295 Pozostała działalność 109 000   
 3110 Świadczenia społeczne 109 000   

Razem 136 143   

Wójt Gminy Jasło
 mgr Stanisław Pankiewicz

                                                                               Załącznik Nr 3
                                                                              do Zarządzenia Nr 40/2005
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                                                                                    Wójta Gminy Jasło
                                                                             z dnia 21 września 2006 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
między paragrafami

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1. 801 Oświata i wychowanie 8 012   -8 012   
 80101 Szkoły podstawowe 4 278   -4 148   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  -2 570   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  -1 578   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 537    
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 741    
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150   -150   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  -75   
 4300 Zakup usług pozostałych  -75   
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150    
 80110 Gimnazja 3 584   -2 166   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  -2 166   
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 584    
 80195 Pozostała działalność 0   -1 548   
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -1 548   

Razem 8 012   -8 012   

Wójt Gminy Jasło
 mgr Stanisław Pankiewicz

                                                                  Załącznik Nr 4
                                                            do Zarządzenia Nr 40/2006

                                                             Wójta Gminy Jasło
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                                                           z dnia 21 września 2006 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
- wykorzystanie rezerwy budżetowej

L.p
.

Dział  
Rozdział  
Paragraf

Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1 758 Różne rozliczenia 0   -113 084   
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0   -113 084   
 4810 Rezerwy  -113 084   
2 801 Oświata i wychowanie 113 084   0   
 80101 Szkoły podstawowe 68 530   0   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 305    
 4270 Zakup usług remontowych 9 225    

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 10 800   0   

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 800    
 80110 Gimnazja 33 754   0   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 754    

Razem 113 084   -113 084   

Wójt Gminy Jasło
 mgr Stanisław Pankiewicz
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