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

3
Zmniejszyc dochody i wydatki zwi^zane z realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej
o kwot? 138,00 zl, w zwi^zku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizacj? zadah
bieZ^cych z zakresu administracji rz^dowej, zgodnie z zal^cznikiem nr 3 i nr 4 do
niniejszego zarz^dzenia.

Plan dochodow i wydatkow zwi^zanych z realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej,
po zmianach wynosi  10 185 722,36 zl.

Na podstawie art.222 ust.4 i 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.Zmniejszyc dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? 138,00 zl,

w zwi^zku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizacj? zadah zleconych z zakresu
administracji rz^dowej.

2.Plan dochodow budzetu na 2016 rok po zmianach ogolem wynosi  49 790 905,36 zl,

wtym:
a/ dochody biez^jce48 466 228,36 zl
b/ dochody majtpkowe1 324 677,00 zl.
zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

2
1.Zmniejszyc wydatki budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? 138,00 zl,

narealizacj? zadah zleconych z zakresu administracji rz^dowej.
2.Wprowadzic zmiany polegaj^ce na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafami w

ramach tego samego dzialu, w zakresie wydatkow biez^cych oraz z rezerwy ogolnej.
3.Plan wydatkow budzetu na 2016 po zmianach ogolem wynosi 52 560 905,36 zl,

wtym:
a/ wydatki biez^ce41 927 664,20 zl
b/wydatki majt^tkowe10 633 241,16 zl.
zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zarzsjdzenie Nr 54/2016
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 30 czerwca 2016 roku



49 790 905,36

0,00

0,00

^: 10 335 373,00

Po zmianie

-138,00

-138,00

-138,00

'•'   •* :\^ ::, ' ^'138,00

Zmiana

49 791 043,36

138,00

138,00

'^,'^fi: ' ' ' 10 335 511,00

Przed zmtan^

Razem:

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa^slwa na realizacj^ zadaii
biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconych
gminie (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dodatki mieszkaniowe

Pomoc spoteczna  . •   .          " î;.^.    : • :••'-^^fl'         ^•^--- "^

Tresc

2010

Paragraf

85215

Rozdzial
-;   852/•..•

Dzial

z dnia 30 czerwca 2016 rokuG^nyZat^cznik Nr 1 do ZarzE^dzenia nr 54/2016 Wojta
Zmiany w planie dochoddw budzetu gminy na 2016 rak
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52 560 905,36

0,00

10 000,00

i~J$! •       -          10 000,00

, *^^        11 927 843,00

129 745,00

*,'*!" ' ' 129 745,00

255,00

255,00

•^11***^^:"., "  130-000,00

38 000,00

182 000,00

..       3601 049,00

.-^I^IPi1  ;"' •' 4 591 470,00

1 043 865,08

19 230,00

^;,.,.,..  4 841994,00

'• '''̂ %f% , : , '4899494,00

Po zmianie

- 138,00

-2,70

-135,30

...,.^%. .,  -138,00

.'"/:i'"V. '•:'"•    -138,00

- 255,00

:m- '*[ , '•     ' -   - 255,00

255,00

255,00

•;W%-"r^i,*- o,oo

8 000,00

- 8 000,00

-,                               0,00

^it^l-'r'if' ^*;o,oo
- 3 075,00

3 075,00

•^•..": •   ^.       ^

^^?|r::;:: .^,,|:^o.oo
Zmiana

52 561 043,36

2,70

10 135.30

:.*,  -,•.•• 10138,00

* ,    11927981,00

130 000,00

'''S^k;" '"'''•  ' 130 000,00

0,00

o.oo

•4tki-"^?V:y-130 000|00

30 000,00

190 000.00

:            3 601 049,00

./|f)|fc"- "'"^4 5?1'470,00

1 046 940,08

16 155,00

4 841 994,00

*     •      4 899,494,00

Przed zmian^

Razem:

Zakup materiatdw i wyposazenia

Swiadczenia spoteczne

Dodatki mieszkaniowe         ,     ;
•  "                           ,..   •    .-S&-^     i                              •. •   • ~*m^-

Pomoc spoteczna'  ^             ^t ^           .              .                r

•lezerwy

Rezerwy ogdlne i celowe     ^  Tf{/.^ "^•    •      :   ^.         '        ^  ^•'!{

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzert

R6Zne rozliczenia finansowe                         ^

R6ine rozliczenia -*^;:;^^l:f| ^ •>•  •^^r^;: *f^

Rbzne opiaty i sktadki

Zakup ustug pozostatych

Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ^,

Administracjapubljczria^^ 1'3j|| i'^'^tf ^II' "v^a^*^'''

Zakup usiug pozostatych

Wynagrodzenia bezosobowe

Drogi publiczne gminne

Transport i tqczno6  '            '

Tresc

4210

3110

4810

3020

4430

4300

4300

4170

,. "*^ e"> • ...i^l'. -.:•

Paragraf

85215

75818

75814
• ~- ^3j- •   . •" .

-,     75023

;_•^. 60016

Rozdzial

•izs's'"""

Dzial

Zatcicznik Nr 2 do Zarz^dzenia nr 54/2016 Wojta d^ny z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatk6w budZetu gminy na 2016 rok.
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10185 722,36

0,00

0,00

*  "'"._     ": '••• 9 934 573,00

Po zmianie

- 138,00

-138,00

-138,00

'.^;';••   -^'.-_-^•• ^138,oo

Zmiana

10 185 860,36

138,00

138,00

"''.-. •.^*%•''•''•• 9 934 711,00

Przed zmian^

Razem:

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa^^stwa na realizacj zadari
biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadari zleconych
gminie (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dodatki mieszkaniowe

PomocspoteczSa^^1';^*^, ^?. ." •^   ^^^^•'" ^gV'^

Tre^e

2010

• ••. •    ..., _ •  ^f. :-

Paragraf

85215

Rozdziat

•i "-852*.,

Dzial

Zatacznik Nr 3 do Zarz^dzenia nr 54/2016 Wojta d^ny z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ztniany w planie dochoddw na realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej na 2016 rok



10 185 722,36

0,00

0,00

0,00

'•"• •.'•    4 49 934 573,00

Po zmianie

- 138.00

-2,70

- 135,30

-138,00

""''••"   .-•;-., ;''""  '  '-138,00

Zmiana

10 185 860,36

2,70

135,30

138,00

"1;" '^S, .  9 934 711*130

Przed zmjan^

Razem:

Zakup materiatdw i wyposaZenia

Swiadczenia spofeczne

Dodatki mieszkaniowe

Pomocspoleczna^1?1"; ' ~~-\ *:  •••  ' '::^':~fr ^ *.•:';';V^ V •

Tre^c

^210

3110

Paragraf

85215

Rozdziat

4 S2  >•

Dzial

Zai^cznik Nr 4 do zarz|dzenia nr 54/2016 Wojta G^^iy z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zmiany w planie wydatkdw na realizacj^ zadari z zakresu administracji rz^dowej na 2016 rok.
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UZASADNIENIE
do Zarz^dzenia nr 54/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zalacznik Nr 1

Zmiany w planie dochodow budzetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 114/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., zwi^kszaj^cej o 138 zl dotacj?
celow^ dla gminy z przeznaczeniem na wyplat^ zryczaltowanych dodatkow energetycznych dla
odbiorcow wrazliwych energii elektrycznej.

Zal^cznik 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 114/2016.

Dotyczy to nast^puj^cych zadah:

-dzial 600 - dokonano korekty paragrafow wydatkow, na sfinansowanie projektu stalej
organizacji ruchu wykonywanego przez osob^ fizyczn^ na podstawie umowy o dzieio;

-dzial 750 — dokonano przeniesienia planu wydatkow na skladki dotycz^ce ubezpieczenia

maj^tku gminy;

-dzial 758 - dokonano przeniesienia kwoty 255 zl z rezerwy ogolnej budzetu na wyplat^
swiadczenia rekompensuj^cego dla zolnierza rezerwy odbywaj^cego cwiczenia wojskowe;

-dzial 852 - dokonano zmniejszenia planu wydatkow w zakresie zadah zleconych na wyplat^
zryczaltowanych dodatkow energetycznych dla odbiorcow wrazliwych energii elektrycznej;


