
Zarządzenie Nr 51/2006
Wójta Gminy Jasło

z dnia 20 listopada 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. w związku ze zmianą dotacji celowych 

                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  –  66.515  zł w  związku  
z przyznaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i  zakupów inwestycyjnych własnych gmin  –  z  przeznaczeniem na  współfinansowanie 
Projektu  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego, 
Priorytet 3 Rozwój lokalny, 
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, 
Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia,
Projekt  Z/2.18/III/3.5.2/6/05  „Poprawa  jakości  usług  medycznych oferowanych przez  
SP M-G ZOZ w Jaśle”,
dla jednostki realizującej tj.  Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Jaśle.

2. Dotacje celowe wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 87  
z dnia 04.10.2006 r.

§ 2

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2006  r.  o  kwotę  –  377  zł w  związku  
z  przyznaniem dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych 
zadań  bieżących  gmin  z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  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. pn. „Wyprawka szkolna”.

2. Dotację celową wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 103 
z dnia 30.10.2006 r.

§ 3

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



§ 4

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę – 66.515 zł z przeznaczeniem na 
współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, 
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, 
Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia,
Projekt  Z/2.18/III/3.5.2/6/05  „Poprawa  jakości  usług  medycznych oferowanych przez  
SP M-G ZOZ w Jaśle”,
dla jednostki realizującej tj.  Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Jaśle.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę –  377 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – 
dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 2006/2007.

§ 5

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

§ 6

1. Dokonuje  się  przeniesień  wydatków między paragrafami  w  dziale  900  –  Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska – na kwotę 1.950 zł.

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

§ 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                              do Zarządzenia Nr 51/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 20 listopada 2006 r.

Zestawienie dochodów
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1 801 Oświata i wychowanie 377   
 80101 Szkoły podstawowe 377   

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 377   

2 851 Ochrona zdrowia 66 515   
 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne 66 515   

 6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin) - współfinansowanie programów i 
projektów realizowanych ze środków z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę Rolną

66 515   

Razem 66 892   

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 2
                                                                              do Zarządzenia Nr 51/2006
                                                                                     Wójta Gminy Jasło
                                                                                z dnia 20 listpada 2006 r.

Zestawienie wydatków
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Kwota z zł

1 801 Oświata i wychowanie 377   
 80101 Szkoły podstawowe 377   
 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 377   
2 851 Ochrona zdrowia 66 515   
 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne 66 515   

 6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  - 
współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze 
środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz 
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

66 515   

Razem 66 892   

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz
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                                                                               Załącznik Nr 3
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                                                                              do Zarządzenia Nr 51/2006
                                                                                Wójta Gminy Jasło

                                                                             z dnia 20 listopada 2006 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
między paragrafami

L.p.
Dział  

Rozdział  
Paragraf

Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 950   -1 950   
 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 950   0   
 4300 Zakup usług pozostałych 1 950    
 90095 Pozostała działalność 0   -1 950   
 4300 Zakup usług pozostałych  -1 950   

Razem 1 950   -1 950   

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz
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