ZARZĄDZENIE Nr I/137/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 14.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 14.000,00 zł.
Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2004 r. zgodnie klasyfikacją dochodów
i wydatków budżetowych zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. będzie wynosił:
1) Dochody- 14.803.234,08 zł
2) Wydatki16.426.175,02 zł
3) Deficyt- (-) 1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z decyzją Dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie nr 4 z dnia 04.06.2004 r.,
ustalającą plan dotacji celowej dla Gminy Frysztak w dziale 751, rozdziale 75113, § 2010
w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/137/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 11.06.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów
budżetu gminy na 2004 r.

Dz. Rozdz. §
751

Nazwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem:

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń

0,00

14 000,00

0,00

14 000,00
14 000,00

0,00

14 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/137/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 11.06.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.
Dz. Rozdz. §
751

Nazwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Razem:

Kwota
zmniejszeń

Kwota
zwiększeń

0,00

14 000,00

0,00

14 000,00
14 000,00
14 000,00

0,00

Rzeszów, 4.06.2004r.
DRZ-3101/22/2004

Pan
Wójt Gminy
Frysztak

Informuję, że moją decyzją Nr 4 z dnia 04.06.2004 r. została przyznana
dla tut. Urzędu dotacja celowa w części 11 dziale 751 rozdziale 75113 § 2010 w
kwocie 14.000,Środki powyższe przeznaczone są na wypłatę diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

