SE.0151-37/05
ZARZ DZENIE Nr 561/05
BURMISTRZA STRONIA L SKIEGO
z dnia 05 pa dziernika 2005 roku
w sprawie zmian w bud ecie Gminy Stronie l skie na rok 2005
Na podstawie art.30,ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorz dzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 ,poz.1591,ze zmianami) oraz art.128 ,ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r ,Nr 15,poz.148 ze zmianami )
Burmistrz Stronia l skiego zarz dza co nast puje :
§1

Zwi ksza si dochody w bud ecie gminy na rok 2005

o kwot

w dziale 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
oraz S DOWNICTWA
o kwot
rozdz. 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
o kwot
§
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj
zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami
o kwot

3 880 zł

3 780 zł
3 780 zł
3 780 zł

Zwi kszenia dokonuje si na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Wałbrzychu Nr DWB-3101-33/05 z 03 pa dziernika 2005 r
w dziale 801 O WIATA I WYCHOWANIE

o kwot

rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
o kwot
§
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj
własnych zada bie cych gmin
o kwot
Zwi kszenia dokonuje si na podstawie zawiadomienia Kuratorium
O wiaty we Wrocławiu Nr KO-O-0341/27B/2005 z 27.09.2005 r

Ł czna kwota dochodów bud etowych na rok 2005 po zmianie wynosi

100 zł
100 zł
100 zł

12 342 518 zł

§2

Zwi ksza si wydatki w bud ecie gminy na rok 2005
w dziale 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
oraz S DOWNICTWA
o kwot

o kwot

3 780 zł

rozdz. 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
o kwot
3 780 zł
§
3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
o kwot
3 780 zł
z przeznaczeniem na wypłat zryczałtowanych diet dla osób wchodz cych
w skład obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz dzonych na dzie 09 pa dziernika 2005 r

3 880 zł

w dziale 801 O WIATA I WYCHOWANIE

o kwot

100 zł

rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
o kwot
100 zł
§
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
o kwot
100 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do dnia 30 czerwca br.
dla nauczycieli ubiegaj cych si o wy szy stopie awansu zawodowego.
Ł czna kwota wydatków bud etowych na rok 2005 po zmianie wynosi 13 342 375 zł
§3
Wykonanie zarz dzenia powierza si Skarbnikowi Gminy Stronie l skie.

§4
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
Piecz tka podłu na o tre ci :
Burmistrz Stronia l skiego
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

