
Zarządzenie Nr 20/2007
Wójta Gminy Jasło
z dnia 09.05.2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 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  2007 r.  o  kwotę  –  12.881.09  zł w związku
z przyznaniem dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej,  z  przeznaczeniem  (zgodnie 
z wnioskiem Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  25  kwietnia2007 r.)  na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji  rolnej  przez  producentów  rolnych  z województwa  podkarpackiego  oraz 
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

2. Kwotę dotacji celowej wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego 
Nr 15 z dnia 2 maja 2007r  (pismo F. VI-3011-1/15/07).

§ 2

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2007  r.  o  kwotę  –  14.600  zł w  związku 
z przyznaniem  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  realizacji  programu  wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą dnia 29 grudnia 2005 r. 
o  ustanowieniu  programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”
(Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

2. Kwotę dotacji celowej wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego 
Nr 13 z dnia 27 kwietnia 2007 r. (pismo F. VI-3011-1/13/07).

§ 3

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

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę – 12.881.09 zł z przeznaczeniem 
na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do  produkcji  rolnej,  z  przeznaczeniem  (zgodnie  z wnioskiem  Ministra  Rolnictwa  i 
Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia2007 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 
w cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej  przez  producentów 
rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie 
jego zwrotu poniesionych przez gminy.



2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę – 14.600 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  realizacji  programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania”, ustanowionego ustawą dnia 29 grudnia 2005 r.  o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

§ 4

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

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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