
Zarządzenie Nr 41/2006
Wójta Gminy Jasło

z dnia 29 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  –  4.000  zł w  związku  
z  przyznaniem dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych 
zadań bieżących gmin  z  przeznaczeniem na  udzielenie  uczniom pomocy materialnej  
o  charakterze  edukacyjnym,  kierowanej  do  dzieci  pochodzących  z  rodzin  ubogich, 
potrzebujących  szczególnego  wsparcia  –  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Ministrów  
nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania 
i  realizacji  regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
i  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  udzielania  uczniom  pomocy  materialnej  
o charakterze edukacyjnym”. Nazwa programu: „Wiedza o tradycji  i  kulturze Warzyc  
i regionu na zajęciach z języka polskiego, historii, sztuki i zajęciach bibliotecznych”.

2. Zmiany  wielkości  dotacji  celowych  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 79 z dnia 14.09.2006 r.

§ 2

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2006  r.  o  kwotę  –  399  zł w  związku  
z  przyznaniem  dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  zadania  bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  wydatków  związanych  ze  świadczeniem  usługi 
przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do 
Internetu. 

2. Zmianę  wielkości  dotacji  celowej  wprowadzono  na  podstawie  decyzji  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 80 z dnia 19.09.2006 r.

§ 3

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2006  r.  o  kwotę  –  78.968  zł w  związku  
z przyznaniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 
(z uwzględnieniem ponownego głosowania w dniu 26 listopada 2006 r.



2. Dotację wprowadza się na podstawie:
− § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 

gospodarki  finansowej  jednostek  budżetowych,  zakładów  budżetowych  i 
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania 
przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz.U. Nr 116, 
poz. 783),

− Zarządzenia Nr 13/2004 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 
grudnia 2004 r.  w sprawie planowania i  wykonywania budżetu części  11 – 
Krajowe Biuro Wyborcze,

− Zawiadomienia Kierownika Krajowego Biura wyborczego z dnia 25 września 
2006 r.

§ 4

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

§ 5

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 4.000 zł – z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w programie p.n.:  „Wiedza o tradycji  
i kulturze Warzyc i regionu na zajęciach z języka polskiego, historii, sztuki i zajęciach 
bibliotecznych”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 399 zł – z przeznaczeniem na 
sfinansowanie  wydatków  związanych  ze  świadczeniem  usługi  przyłączenia  do  sieci  
w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 78.968 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

§ 6

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

§ 7

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w następujących działach:
− w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę – 200.000 zł,
− w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę – 27.060 zł, 
− w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę – 8.772 zł,
− w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę – 200 zł,
− w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę – 334 zł,
− w  dziale  900  –  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  na  kwotę  

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

– 13.000 zł,
− w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na kwotę – 10.000 zł.

2. Szczegółowe  kwoty  przeniesień  wydatków  określa  załącznik  Nr  3  do  niniejszego 
zarządzenia. 
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§ 8

1. Zmniejsza się budżetową rezerwę ogólną o kwotę – 14.405 zł. 
2. Szczegółowe kwoty przeniesień określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                              do Zarządzenia Nr 41/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 29 września 2006 r.

Zestawienie dochodów
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 78 968   

 75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

78 968   

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

78 968   

2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000   
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 000   

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000   

3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 399   
 92116 Biblioteki 399   

 2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

399   

Razem 83 367   

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz

                                                                               Załącznik Nr 2
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                                                                              do Zarządzenia Nr 41/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 29 września 2006 r.

Zestawienie wydatków
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 78 968   

 
75109

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

78 968   

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 560   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 330   
 4120 Składki na Fundusz Pracy 334   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 625   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 155   
 4300 Zakup usług pozostałych 6 264   
 4410 Podróże służbowe krajowe 700   
2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000   
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 000   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440   
 4120 Składki na Fundusz Pracy 60   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500   
 4300 Zakup usług pozostałych 1 000   
3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 399   
 92116 Biblioteki 399   
 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 399   

Razem 83 367   

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz

                                                                               Załącznik Nr 3
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                                                                              do Zarządzenia Nr 41/2006
                                                                                    Wójta Gminy Jasło

                                                                             z dnia 29 września 2006 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
między paragrafami

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1 600 Transport i łączność 200 000   -200 000   
 60016 Drogi publiczne gminne 200 000   -200 000   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  -150 000   
 4270 Zakup usług remontowych 200 000    
 4300 Zakup usług pozostałych  -50 000   
2 750 Administracja publiczna 27 060   -27 060   
 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu 6 700   -17 800   

 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnoskarbnych 6 700    

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  -11 100   
 4300 Zakup usług pozostałych  -6 700   
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 260   -9 260   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000    
 4260 Zakup energii 81    
 4300 Zakup usług pozostałych  -9 260   
 4430 Różne opłaty i składki 179    
 75095 Pozostała działalność 11 100   0   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000    
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600    
 4120 Składki na Fundusz Pracy 500    
3 801 Oświata i wychowanie 8 772   -8 772   
 80101 Szkoły podstawowe 1 727   -1 350   
 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 377    
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350    
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -1 350   
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 585   -585   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 585    
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -585   
 80110 Gimnazja 870   -870   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  -870   
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 870    
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0   -377   
 4300 Zakup usług pozostałych  -377   
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 590   -5 590   
 3250 Stypendia różne  -5 590   
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 4300 Zakup usług pozostałych 5 590    
4 851 Ochrona zdrowia 200   -200   
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200   -200   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200    
 4300 Zakup usług pozostałych  -200   
5 852 Pomoc społeczna 334   -334   

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

239   -239   

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  -239   
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239    
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 95   -95   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  -95   
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95    
6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 640   -3 640   
 90002 Gospodarka odpadami 3 500   -3 500   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500    
 4300 Zakup usług pozostałych  -3 500   
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100   -100   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100    
 4300 Zakup usług pozostałych  -100   
 90095 Pozostała działalność 40   -40   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30    
 4120 Składki na Fundusz Pracy 10    
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  -40   
7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000   -13 000   
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 000   -13 000   
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000    
 4270 Zakup usług remontowych  -13 000   
 4300 Zakup usług pozostałych 2 900    
 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100    
8 926 Kultura fizyczna i sport 10 000   -10 000   
 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 10 000   -10 000   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000    
 4300 Zakup usług pozostałych  -10 000   

Razem 263 006   -263 006   

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz

                                                                  Załącznik Nr 4
                                                            do Zarządzenia Nr 41/2006

                                                             Wójta Gminy Jasło
                                                           z dnia 29 września 2006 r.
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Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
- wykorzystanie rezerwy budżetowej

L.p
.

Dział  
Rozdział  
Paragraf

Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 14 405   0   

 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 405   0   
 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000    
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000    
 4430 Różne opłaty i składki 1 405    
2 758 Różne rozliczenia 0   -14 405   
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0   -14 405   
 4810 Rezerwy  -14 405   

Razem 14 405   -14 405   

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz
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