
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 2077 z pozn. zm.), postanawia si^, co nast?puje:

1
1.Zmniejszyc dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2019 rok o kwot? 155 000,00 zl,

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

2.Plan dochodow budzetu na 2019 rok po zmianach ogolem wynosi  67 775 201,46 zl,
wtym:
a/ dochody biez^ce64 207 759,46 zl
b/ dochody majtpkowe3 567 442,00 zl.
zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

2
1.Zmniejszyc wydatki budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2019 rok o kwot? 155 000,00 zl,

na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rz^dowej oraz zadan wlasnych.
2.Wprowadzic zmiany polegaj^ce na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafami w

ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biez^cych wlasnych.
3.Plan wydatkow budzetu na 2019 po zmianach ogolem wynosi 68 948 701,46 zl,

wtym:
a/ wydatki biezt^ce54 912 754,46 zl
b/ wydatki maj^tkowe14 035 947,00 zl.
zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia.

3
1.Zmniejszyc dochody i wydatki zwi^zane z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej

o kwot? 158 000,00 zl, w zwi^zku ze zwi?kszeniem dotacji celowej na realizacj? zadan
biez^cych z zakresu administracji rz^dowej, zgodnie z zal^cznikiem nr 3 i nr 4 do
niniejszego zarz^dzenia.

2.Plan dochodow i wydatkow zwi^zanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej,
po zmianach wynosi  15 698 492,00 zl.

4
W planie wydatkow na zadania inwestycyjne na 2019 rok, wprowadza si? zmiany polegaj^ce
na przeniesieniu planu pomi?dzy zadaniami w ramach dzialu, zgodnie z zal^cznikiem nr 5 do
niniejszego zarz^dzenia.

5
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok.

Zarzijdzenie Nr 14.2019
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 28 lutego 2019 roku
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Razem:

Dotacje celowe ottzymane z budZetu paiistwa na realizacja zadati bieZacych
z zakresu administracji tzadowej oraz innych zadaii zleconych gminie
(zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

Swiadczenia rodzinne, ^wiadczeniezfunduszu alimentacyjnegdorazsktadkT
na ubezpieczenia emetytalne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego

Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na zadania biezace z zakresu
administracji rzadowej zlecone
gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane z
realizacja ^wiadczenia wychowawczego
stanowiaceqo pomoc patistwa w wychowywaniu dzieci

Swiadczenie wychowawcze    ;.   f -         .̂: :; ,.  •          ' |;

Rodzlna   "W ..^••.   ••••%:••  '"'fS't;- * *"3P ^ ' ^

Dotacje celowe otrzymane z budietu pahstwa na realizacj^ zadart bie^^cych
z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadart zleconych gminie
(zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami

Usiugi opieku^cze i speqalistyczne us^ugi. opiekurtcze |     ^:    7^ ?{=

Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na realizacj^ wtasnych zadan
bie^^cych gmin (zwi^zkbw gmin, zwi^zkbw powiatowo-gminnych)

Zasjtkrstate   *^.•^^ .. .-.^.. .-; ^^:v ^.-.-^. ^^' ?^

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj^ wtasnych zadari
biez^cych gmin (zwi^zkbw gmin, zwi^zkbw powiatowo-gminnych)

Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia
emerytaine i rentowe
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Zalgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 14.2019 Wojta Gminy z dnia 28 lutego 2019 roku
Zmiany w planie dochodow budzetu gminy na 2019 rok
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Zakup ustug pozostafych

Ustugi opieku^cze i specjalistyczne ustugi opieku^cze
Swiadczenia spoteczne
Zasitki state
Swiadczenia spoteczne
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onia 28 lutego 2019 rokuZat^cznik nr 2 do Zarz^dzenia nr 14.2019 Wojta Gminy"

Zmiany w planie wydatkdw budzetu gminy na 2019 r.
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Razem:

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjg zadaii biezgcych
z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadaii zleconych gminie
(zwigzkom gmin, zwigzkom powiatowo-gminnym) ustawami

^wiadczemg rodzinne, swiadczeme z tunduszu alimentacyjnego oraz sktadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia spotecznego.

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biez^ce z zakresu
administracji rzqdowej zlecone
gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwigzane z
realizacja ^wiadczenia wychowawczego
stanowigcego pomoc pgiistwa w wychowywaniu dzieci

^wiadczenie wychowawcze
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Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjg zadah biezgcych
z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadaii zleconych gminie
(zwiazkom gmin, zwigzkom powiatowo-gminnym) ustawami
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Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 14.2019 Wdjta Gminy z dnia 28 lutego 2019 roku
Zmianvwplaniedochod6wna realizacie zadaii zzakresu administracii rzadowei na2019 rok
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^wiadczenia spoteczne

^wiadczenia rodzinne, ^wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
sp^ecznego

Swiadczenia spoieczne

Swiadozenie wychowawcze
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Zat^cznik nr 4 do zarzadzenia nr 14.2019 Wdjta Gminy z dnia 28 lutego 2019 roku
Zmianv w olanie wvdatkdw na realizacie zadaii z zakresu administracii rzadowei na 2019 rak.
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Razem

ROZBUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI BARCZACA

PROJEKT ODWODNIENIA I PRZEBUDOWY ULICY SWIERKOWEJ
W TARGOWCE

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
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Zat^cznik nr 5 do zarzrjdzenia nr 14.2019 Wojta Gminy z dnia 28 lutego 2019 roku
Zmiany w planie wydatkow na zadania inwestycyjne w 2019 roku
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UZASADNIENIE
do Zarzijdzcnia nr 14.2019 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok.

Zahjcznik Nr 1
Zmniejszenia planu dochodow budzetowych o 155 000,00 zi dokonano na podstawie decyzji
Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokosci planu dotacji
celowych z budzetu wojewodztwa mazowieckiego na 2019 rok.

Zalacznik 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 zadan budzetowych, jak rowniez

dostosowania planu wydatkow do wysokosci dotacji  wynikaj^cej   z decyzji  Wojewody
Mazowieckiego.

Dotyczy to nast^puj^cych zadah:

-dzial 700 — dokonano przeniesienia planu wydatkow pomi^dzy paragrafami w zwi^zku z
koniecznosci^ wyplaty odszkodowah  za grunty przej^te od osob fizycznych, zgodnie z
decyzjami Starosty Powiatowego;

-dzial 754 - dokonano przeniesienia planu wydatkow pomi^dzy paragrafami w zwi^zku z
koniecznosci^ oplacenia skladek na ubezpieczenie spoleczne od wynagrodzenia konserwatora
wozu strazackiego;

-dzial 801 - dokonano korekty planu wydatkow na biez^ce utrzymanie budynkow szkol na
wniosek dyrektorow w celu dostosowania klasyfikacji budzetowej do faktycznych potrzeb oraz
skorygowano plan wydatkow na realizacj^ projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w
Stojadlach pn.: ,,Ponadnarodowa mobilnosc kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny:
Wiedza Edukacja Rozwpj   2014-2020, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spolecznego;

-dzial 852 i 855 - dostosowano plan wydatkow do wysokosci dotacji wynikaj^cych z decyzji
Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r.


