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1
W planie wydatkow budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok wprowadza si? zmiany
polegaj^ce na przeniesieniu planu pomi?dzy paragrafami w ramach tego samego dzialu, w
zakresie wlasnych wydatkow biez^cych, zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

2
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885 z pozn. zm.), postanawia si^, co nast?puje:

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zarz^dzenie Nr 19/2016
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 14 marca 2016 roku
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Odsetki od dotacji oraz ptatno^ci: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
wysokosci

Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
wysoko^ci

Swiaclczenia rodzinne, ^wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
sMadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spotecznego
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Zat^cznik Nr 1 do Zarz^dzenia nr 19/2016 Wojta G^jny z dnia 14 marca 2016 r.
Zmiany w planie wydatkdw budzetu gminy na 2016 rok.
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UZASADNIENIE
do Zarz^dzenia Nr 19/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zaiacznik Nr 1

Zmiany wprowadzone w wydatkach budzetowych polegaj^ na przeniesieniu planu wydatkow
pomi^dzy paragrafami w ramach dziaiu i dotycz^ korekty klasyfikacji budzetowej paragrafow w
celu dostosowania planow do potrzeb wynikaj^cych z realizacji zadan budzetowych.

Zmiany te dotycz^nast^puj^cych wydatkow :

Dzial 852 - dokonano przeniesienia kwoty 200 zl na odsetki od zwrotow do budzetu panstwa,
swiadczen pobranych w nadmiernej wysokosci;

Dzial 900 - dokonano przeniesienia kwoty 469 zl na wydatki dotycz^ce nadzoru inwestorskiego
nad modernizacj^oswietlenia ulicznego, wykonywane przez osob^ fizyczn^.


