
Zarządzenie Nr 18/2007
Wójta Gminy Jasło
z dnia 30.04.2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 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  2007  r.  o  kwotę  –  203  zł w  związku  
przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami  z 
przeznaczeniem  na  sfinansowanie  kosztów  niszczenia  dokumentów  z  wyborów 
samorządowych przeprowadzonych w 2006r.

2. Zmianę wielkości dotacji celowej wprowadza się na podstawie zarządzenia Nr 13/2004 
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 grudnia 2004r. oraz informacji z dnia 
05 kwietnia 2007 r. o zmianach w planie finansowym (pismo DKO 790-7/07)

§ 2

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2007  r.  o  kwotę  –  4.739  zł w  związku 
z przyznaniem  dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
ustawami  z  przeznaczeniem  w  zakresie  przygotowania  i  przeprowadzenia  wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 20 maja 2007r.

2. Kwotę dotacji celowej wprowadza się na podstawie pisma znak DKO 772-3/07 z dnia  
17-04-2007 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego. 

§3

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2007  r.  o  kwotę  –  24.080  zł w  związku 
z przyznaniem  dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych 
zadań bieżących gmin w zakresie sfinansowania w ramach reformy oświaty – nauczania 
języka  angielskiego  w  pierwszych  klasach  szkół  podstawowych  oraz  w  pierwszych 
klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program 
szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007r. 

2. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2007  r.  o  kwotę  –  177.710  zł w  związku 
z przyznaniem  dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych 
zadań  bieżących  gmin  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  świadczeń  pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Kwotę  dotacji  celowej  wprowadza  się  na  podstawie  zarządzenia  Wojewody 
Podkarpackiego Nr 11 z dnia 19 kwietnia 2007r. 



§ 3

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

§ 4

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę – 203 zł z przeznaczeniem na na 
sfinansowanie  kosztów  niszczenia  dokumentów  z  wyborów  samorządowych 
przeprowadzonych w 2006r. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę – 4.739 zł z przeznaczeniem w 
zakresie  przygotowania  i  przeprowadzenia  wyborów uzupełniających  do  Rady Gminy 
zarządzonych na dzień 20 maja 2007r.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę – 24.080 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowania w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych 
klasach  szkół  podstawowych  oraz  w  pierwszych  klasach  ogólnokształcących  szkół 
muzycznych  pierwszego  stopnia  realizujących  program  szkoły  podstawowej,  w  roku 
szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007r. 

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę – 177.710 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

§ 5

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

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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