
.  BURMISTRZ
Miasta sulej6wek
woj. iwowicckic

ZARZADZEME NR 88M.0050.80.2014
BURMISTRZA J\ITASTA SULEJ6WE K

z dnia 20 maia 2014 r.

w sprawie: zmian w budiecie Miasta Sulej6wek na 2014 rok.

$ 1. Dochodv- zwiekszenia:
Dz.75l lJtzf'dy naczelnych organ6w wladzy paistwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz s4downictwa
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Euopejskiego

Na podstawie afi. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samotz1dzie
gminnym (Dz. U. z 2013 t., poz. 594t) i aJt.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.lJ. z 2013 t., poz.885 ze ,r.n') zan4dza siQ, co nastgpuje:

$ 2010

Zwipkszenia dochoddw og6lem : !fulQQQ

10.620,00
zadania zlecone

$ 2. Wvdalki- zwigkszenia:
Dz. T'llJrzQdy taczelnych organ6w wladzy pafstwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz s4downictwa
Rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego

s 3030/01 10.620,00
zodania zlecoke

Zwigkszenia wydatkirv og6lem : !j![!Q,QQ

$ 3. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Uzasadnienie do Zarz4dzenia NR BBM.0050.80.2014 Burmistrza Miasta Sulej6wek
z dtr.i^20 maia2014 r. w sprawie zmian w bud2ecie Miasta Sulej6wek na 2014 rolc

W zwi4zku z otrzymarier\ pisma z Krajowego Biura Wyborczego
DSD-3101-1 1/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwigkszenia planu
dotacji celowej na rcalizacjq zadafbie24cych z zakresu administracji rzqdowej
oraz irnych zadai zleconych gminie zpnezrnczeniem ta diety zryczahowane czlonk6w
obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz4dzonych
rcdziei'25 ma1a2014 r.

naleiy dokonat nqstgpltjqcych zmion w bud2ecie Miasta Sulej6wek na 20I4 rok:

I. ZwiQkszy6 dochody na og6ln4 krvotg !9Ji2E00Z! w nastQpuj4cej pozycji:

l. Dz.75l Urzgdy naczelnych organ6w wladzy paistwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s4do vllnictwa Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Ewopqskiego kwota 10.620,00 zl

^)igkszenie planu dochod6w bie2qcych - dotacji celowej ohzymanej z budzetu paistwa
na realizacjq zada{biez4cych z zakrcsu administracji rz4dowej oraz irmych zadar4
z I e c o ny c h gminie lstaw ami.

II. Zwigkszyd [ydatki na og6ln4 kwotg 1!620,]002! w nastQpuj4cej pozycji:

l.Dz.75l UrzQdy naczelnych organ6w wladzy pairstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s4downictwa Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europ eiskiego - zwiglxzenie
planu $,ydatkiv, biezqcych - kwota 10.620,00 zl - swiadczetia tanecz os6b fizycznych
- zadania zlecone.


