
Zarządzenie Nr 46/2018 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 12 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U . z 2017, poz. 2077 z póżn. zm.), postanawia się, co następuje: 

§ 1 
W planie wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wprowadza się zmiany 
polegające na przeniesieniu planu pomiędzy paragrafami w ramach tego samego dziahi w 
zakresie własnych wydatków bieżących oraz z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

. § 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 46/2018 Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2018 r. 
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. 

Dział Rozdz ia ł Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

758 Różne rozliczenia ^||P||P||i^^ 181 913,00 0,00 181 913,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 1 010,00 1 010,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 010,00 1 010,00 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 181 913,00 -1 010,00 180 903,00 

4810 Rezerwy 181 913,00 -1 010,00 180 903,00 

: 900 Gospodarka komunalna i ochrona ś r b d b \ A ^ ^ 11 824 622,00 11 824 622,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1016171,00 0,00 ^^iflUoie 171,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 - 3 000,00 5 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 3 000,00 58 000,00 

Razem: 79 997 972,50 0,00 79 997 972,50 
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UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 2018 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

Załącznik Nr 1 

Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na przeniesieniu planu pomiędzy 
paragrafami w ramach działu i dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu 
dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych. 

Zmiany te dotyczą następujących wydatków : 

Dział 758 - dokonano przeniesienia kwoty 1 010 zł z rezerwy ogólnej budżetu na wypłatę 
świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe. 

Dział 900 - w planie wydatków bieżących dokonano przeniesienia kwoty 3 000 zł pomiędzy 
paragrafami z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego. 


