
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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:

1
1.Zwi?kszyc dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? 9 074,00 zl,

w zwi^zku ze zwi?kszeniem dotacji celowej na realizacj? zadan zadan wlasnych gminy.

2.Plan dochodow budzetu na 2016 rok po zmianach ogolem wynosi  48 596 661,00 zl,

wtym:
a/ dochody bieztjce47 470 910,00 zl
b/ dochody maj^tkowe1 125 751,00 zl.
zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

2
1.Zwi?kszyc wydatki budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? 9 074,00 zl,

na realizacj? zadan wlasnych gminy.
2.Wprowadzic zmiany polegaj^ce na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafami w

ramach tego samego dzialu, w zakresie wydatkow biez^cych.
3.Plan wydatkow budzetu na 2016 po zmianach ogolem wynosi 51 366 661,00 zl,

wtym:
a/wydatki biez4ce41 433 419,84 zl
b/ wydatki maj^tkowe9 933 241,16 zl.
zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia.

3
W planie wydatkow na zadania inwestycyjne na 2016 rok, wprowadza si? zmiany polegaj^ce
na przeniesieniu planu pomi?dzy zadaniami w ramach dzialu 600 — ,,Transport i l4cznosc",
zgodnie z zal^cznikiem nr 3 do niniejszego zarz^dzenia.

4
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zarzsjdzenie Nr 38/2016
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 15 kwietnia 2016 roku
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Zmiany w planie wydatkdw na zadania inwestycyjne w 2016 roku



UZASADNIENIE
do Zarzs^dzenia nr 38/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zalijcznik Nr 1
Zmiany w planie dochodow budzetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr25 z dnia 24 marca 2016 r., zwi^kszaj^cej o 9 074 zl dotacj? celow^ dla
gminy z przeznaczeniem na realizacj^ zadah z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
(stypendia socjalne).

Zatycznik Nr 2
Zmiany wprowadzone w wydatkach budzetowych polegaj^ na przeniesieniu planu wydatkow

pomi^dzy paragrafami w ramach dzialu i dotycz^ korekty klasyfikacji budzetowej paragrafow w
celu dostosowania planow do potrzeb wynikaj^cych z realizacji zadah budzetowych, jak rowniez
dostosowania planu wydatkow do wysokosci dotacji wynikaj^cej z decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 25/2016.

Dotyczy to nast^puj^cych zadan:
-dzial 600 - dokonano korekty paragrafow wydatkow w dziale 600, rozdzial 60016,
realizowanych w ramach funduszu soleckiego Solectwa Zakole Wiktorowo, polegaj^cej na
przeniesieniu planu wydatkow w kwocie 23,00 zl z paragrafu 4300 naparagraf 4210,

-dzial 854 — dokonano zwi^kszenia planu wydatkow o 9 074,00 zl na realizacj^ zadah z zakresu

edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wyplat^ stypendiow socjalnych dla
uczniow.

-dzial 900 — dokonano przeniesienia kwoty 2 000 zl z paragrafu 4260 na paragraf 4210, z
przeznaczeniem na zakup materialow do modemizacji oswietlenia ulicznego.

Zal^cznik Nr 3

W planie wydatkow na zadania inwestycyjne, wprowadzono zmiany polegaj^ce na przeniesieniu
planu pomi^dzy zadaniami planowanymi na budow^ chodnikow dla pieszych, w ramach dzialu
600 — ,,Transport i l^cznosc".


