
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/09 

WÓJTA GMINY JASIENIEC 

z dnia 9 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Radomiu znak DRD-

980/4/09 z dnia 02 czerwca 2009r. oraz upoważnienia zawartego w § 11 uchwały nr XXV/1/09 Rady Gminy 

Jasieniec z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2009 zarządzam, 

co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 Dotacje ce-

lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.905zł. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 3030 Różne wy-

datki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.905zł. z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji 

wyborczych. 

§ 3. Przenosi się wydatki budżetu w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z § 4410 Podróże 

służbowe krajowe kwotę 291zł i § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 765zł. – razem kwotę 1.056zł 

na: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 45zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotę 8zł § 4170 

Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 300zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 276zł.§ 4740 Zakup 

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwotę 67zł §4750 Zakup akce-

soriów komputerowych, w tym programów i licencji kwotę 360zł – razem kwotę 1.056zł. Przeniesień dokona-

no w związku z rozliczeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Wójt: 

mgr inż. Marek Pietrzak 

 

 

 

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r.

Poz. 2891

DZIENNIK URZĘDOWY
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