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1
W planie wydatkow budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok wprowadza si^ zmiany
polegajqce na przeniesieniu planu pomi?dzy paragrafami w ramach tego samego dziatu, w
zakresie wlasnych wydatkow biezqcych, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

2
Zarzqdzenie 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. an.), postanawia si?, co nast?puje:

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zarz^dzenie Nr 57/2016
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 21 lipca 2016 roku
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Przed zmian^
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y z dnia 21 lipca 2016 r.Zat^cznik Nr 1 do Zarzjjdzenia nr 57/2016 Wojta Grfl^
Zmiany w planie wydatkdw budzetu gminy na 2016 rok.
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UZASADNIENIE
do Zarz^dzenia Nr 57/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 21 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zal^cznik Nr 1

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.

Zmiany te dotycz^ nast^puj^cych wydatkow :

Dzial 600 - dokonano korekty paragrafow wydatkow w rozdziale 60016, w zwi^zku z
wykonaniem prac drogowych na podstawie umowy-zlecenia;

Dzial 700 - przeniesienie planu potni^dzy paragrafami dotyczy kosztow zwi^zanych z zakupem
gruntow pod inwestycje gminne;

Dzial 851 - przeniesienie planu pomi^dzy paragrafami dotyczy wydatkow na wynagrodzenia
(umowy-zlecenia) dla opiekunow i wychowawcow kolonii terapeutycznych organizowanych dla
dzieci z terenu gminy.


