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

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 l^cznosc",
zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego zarz^dzenia.

4
1.Zwi?kszyc dochody i wydatki zwi^zane z realizacjq zadan z zakresu administracji rz^dowej

o kwot? 1 897 393,00 zl, w zwi^zku ze zwi?kszeniem dotacji celowych na realizacj? zadan

bie^cych z zakresu administracji rz4dowej, zgodnie z zal^cznikiem nr 4 i nr 5 do
niniejszego zarz^dzenia.

2.Plan dochodow i wydatkow zwi^zanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej,
po zmianach wynosi  12 085 724,36 zl.

Zarzsjdzenie Nr 71/2016
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 20 wrzesnia 2016 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

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?kszyd dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok okwot? 1 943 867,00 zl,

w zwi^zku ze zwi?kszeniem dotacji celowych na realizacj? zadan zleconych z zakresu
administracji rz^dowej i zadan wiasnych gminy.

2.Plan dochoddw budzetu na 2016 rok po zmianach ogolem wynosi  53 025 525,36 zl,

wtym:
a/ dochody biez^ce51 700 848,36 zl
b/ dochody majs^kowe.1 324 677,00 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? 1 943 867,00 zl,

na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rz^dowej i zadan wiasnych gminy.
2.Wprowadzic zmiany polegaj^ce na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafamiw

ramach tego samego dzialu, w zakresie wydatkow biez^cych.
3.Plan wydatkow budzetu na 2016 po zmianach ogolem wynosi 55 795 525^6 zl,

wtym:
a/ wydatki bie^ce44 099 778,20 zl
b/ wydatki majjpkowe11 695 747,16 zl.
zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia.
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Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ zadah
biez^cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w catoSci przez budZet panstwa w ramach programdw
rz^dowych

Pomoc materialna dla ucznibw

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spotecznego

Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na zadania bie^qce z
zakresu administracji rz^dowej zlecone
gminom (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym), zwi^zane z
realizacj^ ^wiadczenia wychowawczego
stanowi^cego pomoc pahstwa w wychowywaniu dzieci

Swiadczenie wychowaWcze1|; „'^'?^, ,-:..• -^*. -. ..-\i- iS>'K^ ;^|i^^.^

Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacj^ wtasnych
zadart bie^^cych gmin (zwi^zkdw gmin, zwi^zkdw powiatowo-gminnych)

Wspieranie rodziny

Pomoc spoteczna

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

Realizacja zadart wymagaj^cych stosowania specjainej organizacji naukii
metod pracy dla dzieci i mtodzie2:y w szkotach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogdinoksztatc^c^ch, liceach profilowanych i szkolach
zawodowych oraz szkotac^^i artystycznych

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ zada^
>iez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadafi zleconych

gminie (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami

Gimnazia                       :•    ^-'^ ;ii.:$*  fSS'̂

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadart
liez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadari zleconych
minie (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami

Szkoty podstawowe

O^wiata i wychowanie"
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Riny z dnia 20 wrzesnia 2016 r.Zat^cznik nr 1 do Zarz^dzenia Nr 71/2016 Wojta <
Zmiany w planie dochod^^w budzetu gminy na 2016 rok
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Wptywy z najmu i dzierzawy sk^adnikbw maj^tkowych Skarbu Partstwa,
jednostek samorz^du terytorialnego lub innych jednostek zallczanych do
sektora finansdw publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze

Zadaniawzakresie kultury fizycznej

Wplywy z najmu i dzier^awy s^adnikow maj^tkowych Skarbu Paristwa,
jednostek samorz^du terytorialnego tub innych jednostek zahczanych do
sektora finansdw publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze

Obiekty sportowe
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Zakup ^rodkdw dydaktycznych i ksi^Zek

Gimnazja

Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeh socjalnych

Zakup materia16w i wyposaZenia

Szkolenia pracownik^w nieb^d^cych cztonkami korpusu stu^by cywilnej

Odpisy na zaktadowy fundusz ^wiadczeri socjalnych

Zakup ustug zdrowotnych

Odclziaty przedszkblne w sizkc^^^h podstawowych   •                - - -

Szkolenia pracownikdw nieb^d^cych cztonkami korpusu stuiby cywilnej

Odpisy na zaktadowy fundusz ^wiadczert socjalnych

R6zne optaty i sktadki

Zakup ustug pozostatych

Zakup ustug zdrowotnych

Zakup ustug remontowych

Zakup energii

Zakup Srodkdw dydaktycznych i ksi^Zek

Zakup materiatdw i wyposaZenia

Szkofypodstawowe   ^

)vviata i wychowanie

Optaty na rzecz budet6w jednostek samorz^du terytorialnego

Optaty na rzecz budzetu pahstwa

Zakup ustug pozostatych

Zakup energii

Urz^dy gmin(miast i miast na prawach powiatu)
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Za^^jcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 71/2016 Wojta C^iny z dnia 20 wrzesnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy na 2016 rok.
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Swiadczenia rodzihhe, ^wiadczenia z funduszu alifnehtac^^nego oraz^ ^4
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia      ::
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Odsetki od dotacji oraz ptatno^ci: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktdrych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
wysoko^ci

Zakup ustug pozostatych

Wynagrodzenia bezosobowe

Sktadki na Fundusz Pracy

Sktadki na ubezpieczenia spoteczne

Wynagrodzenia osobowe pracownikdw

Swiadczenia spoteczne

Swiadczeniewychowawcze ,,^,^i,,.. ^ ^,;v ^.6f.,J.v ^^-.:--^.

Szkolenia pracownikbw nieb^d^cych cztonkami korpusu stuZby cywilnej

Odpisy na zaktadowy fundusz ^wiadcze^ socjalnych

Zakup ^rodkbw dydaktycznych i ksi^Zek

Realizacja zadari wymagaj^cych stosowania speq'alnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i mtodzieZy w szkofach podstawowych,
gimnazjach, lic^ach ogdlnoksztatc^cych, liceach profilowanych i szkolach
zawodowychorazszkolachartystycznych ,^^ .,.-^ ....^.

Odpisy na zakladowy fundusz ^wiadczert socjalnych

Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodze^

Stot6wki szkolne rprze^szkolne        '      • ,         ^

Szkolenia pracownikbw nieb^d^cych cztonkami korpusu stuZby cywilnej

Podrbze stuZbowe krajowe

Zakup ustug pozostatych

Doksztataanie i doskonatenfe^auczycieli ^ ^^•:    .T-'   4 4". *    "•> ^    *

Szkolenia pracownikdw nieb^d^cych cztonkami korpusu stuZby cywilnej

Wynagrodzenia bezosobowe

ZespoJy obslUgiekonomiczno-administracyjnej szk6f ^^"•,• V:V..-f|| ^ .^

Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczert socjalnych

Zakup ustug zdrowotnych          ^^
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Zakup ustug pozostatych

Zakup materialbw i wyposaZenia

Pozosta^^ dziatalno&b                    , ^  .

Kultura i ochrbna dziedzictwa narodowego

Zakup ^rodkdw dydaktycznych i ksia^ek

Pomoc materialna dla ucznibw  ,              .

Edukacyjna o^tekawychowawcza

Odpisy na zaktadowy fundusz ^wiadczeh socjalnych

Zakup ustug zdrowotnych

Zakup Srodkbw dydaktycznych i ksi^Zek

(J^rod|j pomocy spotecznej         ...                   '" '                ,

Odsetki od dotacji oraz ptatnoSci: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktdrych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej
wysoko^ci

Zakup usiug pozostaiych

Sktadki na ubezpieczenia spoieczne

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

^wiadczenia spoieczne     ^^
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Przed zmiana

Dotacje celowe otrzymane z budZetu pahstwa na realizacj^ zadah
biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych
gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

Swiadczenia rodzinrie, ^wiadczenra zfunduszu alimentac^'nego^raz^ '̂ -f^
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia „
spolecznego   ^.-•      ^/^;t •           -/v     .*.-•       , -t :^i-,   •.->;•;•-

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biez^ce z
zakresu administracji rzadowej zlecone
gminom (zwiazkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym), zwiazane z
realizacja ^wiadczenia wychowawczego
stanowiacego pomoc panstwa wwychowywaniu dzieci

^wiadczenie wychowawcze       iV       -^soi/-;.

Pomoc spoleczna         - .  -;;-       - -ff^t; ^

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadah
bie^acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych
gminie (zwi^zkom gmin, zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami

Realizacja zadart wymagaj^cych stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i mtodzie^y w szkolach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogdlnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkolach
zawodowych oraz szkolach artystycznych

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

Gimnazja   ^ ^'  .' :^ f^   . ^; • \ '

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

Szkoty podstawowe^   , . *j „        l

O^wfatei^c^owanie^'*JF"^:T; '  '-'^••"'      "  ^   •
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Dzlaf

Zatqcznik Nr 4 do zarzqdzenia nr 71/2016 Wojta ^liny z dnia 20 wrzesnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodow na realizacj^ zadart z zakresu administracji rzadowej na 2016 rok
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Zat^cznik Nr 5 do zarz^dzenia nr 71/2016 Wojta ^iny z dnia 20 wrzesnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatk6w na realizacj^ zadari z zakresu administracji rzadowej na 2016 rok.



UZASADNIENIE
do Zarzijdzenia nr 71/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 20 wrzesnia 2016 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok.

Zalqcznik Nr 1
Zmiany w planie dochodow budzetowych dokonano na podstawie:

1/decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 zdnia 19 sierpnia2016 r.,  zwi^kszaj^cej    o
17 023 zl dotacj^ celow^ dla gminy z przeznaczeniem na wyposazenie szkdl w podr^czniki,

materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe;
2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r, zwi^kszaj^cej o 18 000
zl  dotacj^ celow^ dla gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z
ustaw^ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej;

3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r, zwi^kszaj^cej dotacj^
celow^ dla gminy o 1 368 960 zl z przeznaczeniem na realizacj^ rz^dowego programu ,,Rodzina
500 plus";
4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r, zwi^kszaj^cej dotacj^
celow^ dla gminy o 511 410 zl z przeznaczeniem na  realizacj^ swiadczen rodzinnych i z
fiinduszu alimentacyjnego;

5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r, zwi^kszaj^cej dotacj^
celow^ dla gminy o 28 474 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podr^cznikow i
materialow edukacyjnych dla uczniow w ramach rz^dowego programu pomocy uczniom —
,,Wyprawka szkolna".

Zal^cznikNr2
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^cych z decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 140,141,142,143 i 148.

Dotyczy to nast^puj^cych zadan:
-dzial 750 - dokonano korekty paragrafow wydatkow na funkcjonowanie i wykonywanie zadan
przez urz^d gminy;
-dzial 801 — dokonano przeniesienia planu wydatkow na realizacje zadan wlasnych w ramach
dzialu, na wniosek dyrektorow szkol w Stojadlach, Janowie, Starej Niedzialce, Hucie Minskiej,
Mariance, Brzozem i Zamienie oraz przedszkola w Nowych Osinach;
-dokonano rowniez zwi^kszenia planu wydatkow o 17 023 zl z przeznaczeniem na

wyposazenie szkol w podr^czniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe;
-dzial 852 — dokonano przeniesienia planu wydatkow w zakresie zadah wlasnych na
dofinansowanie realizacji programu ,,Rodzina 500 plus" oraz zwi^kszono plan wydatkow o
1 898 370 zl z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustaw^ o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast^pczej, realizacj^ rz^dowego programu ,,Rodzina 500 plus",
realizacj^ swiadczen rodzinnych i z fiinduszu alimentacyjnego;
-dzial 854 - dokonano zwi^kszenia planu wydatkow o  28 474 zl z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podr^cznikow i materialow edukacyjnych dla uczniow w ramach
rz^dowego programu pomocy uczniom — ,,Wyprawka szkolna".
-dzial 921 - dokonano korekty paragrafow wydatkow realizowanych w ramach Funduszu
Soleckiego Solectwa Krolewiec, na sfmansowanie organizacji pikniku rodzinnego;


