
Zarządzenie Nr 27/2007
Wójta Gminy Jasło
z dnia 29.06.2007 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  –  7  300  zł w  związku
ze  zwiększeniem  planu  dotacji  celowej  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację 
własnych  zadań  bieżących  gmin  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zadania 
wynikającego z art.  121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej 
(Dz.U.  Nr  64,  poz.  593  z  późn.  zm.),  tj.  na  wypłatę  dodatków w wysokości  250  zł 
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, 
realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 r.

2. Kwotę dotacji celowej wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego 
Nr 10 z dnia 17 kwietnia 2007r  (pismo F. VI-3011-1/10/07).

§ 2

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  gminy  na  2007  r.  o  kwotę  –  25  000  zł w  związku
ze zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Kwotę dotacji celowej wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego 
Nr 18 z dnia 30 maja 2007 r. (pismo F. VI-3011-1/18/07).

§ 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 – 7 300 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę  dodatków  w  wysokości  250  zł  miesięcznie  na  pracownika  socjalnego 
zatrudnionego  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy,  realizującego  pracę  socjalną
w środowisku w 2007 r  



2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę – 25 000 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

§ 5

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

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę – 29 989,57 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 252,57 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 500,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna 8 840,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 545,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 850,00 zł

Dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

3 610,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 500,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 7 301,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 350,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 741,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 500,00 zł

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

§ 7

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz
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