ZARZĄDZENIE Nr 1/273/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 grudnia 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 3.500,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 3.500,00 zł.
Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2004 r. zgodnie z klasyfikacją dochodów
i wydatków budżetowych zawarty jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. będzie wynosił:
1) Dochody- 15.977.072,34 zł
2) Wydatki17.600.013,28 zł
3) Deficyt- (-) 1.622.940,94 zł
§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z porozumieniem nr 428 z dnia
5.11.2004 r., zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Frysztak, dotyczącym
realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa", wykonywanego przez
bibliotekę publiczną, na który to program Gmina otrzymała dotację celową w dziale 921,
rozdziale 92116, § 2020 w kwocie 3.500,00 zł, przeznaczoną na zakup wydawnictw.
§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.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1/273/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.12.2004 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Dochody
Dz. Rozdz.
921
92116

§

Nazwa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
3 500,00
3 500,00
3 500,00

Wydatki
Dz. Rozdz.
921
92116

§

Nazwa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Razem:

Kwota
zmniejszeń
0,00
0,00
0,00

Kwota
zwiększeń
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00

