ZARZĄDZENIE NR 43/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych na 2014 rok zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych na 2014 rok zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.”, wprowadza się zmiany i otrzymuje on
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 43/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Dokonuje się zmian w planie dochodów:
- na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr
DWW– 3101– 12/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku zwiększa się dochody na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 13.139,00
zł w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa, rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
- na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr
DWW– 3101– 12/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku zwiększa się wydatki z tytułu dotacji
w wysokości 13.139,00 zł w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu
Europejskiego w następujących paragrafach:
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 850,00 zł;
§ 4120- składki na Fundusz Pracy- 150,00 zł;
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 6.000,00 zł;
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 6.139,00 zł.

