
w6JTGMINY
MIRZEC

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017
Wójta Gminy Mirzee

z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiulI w budżecie gmillY ilU 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z pÓŻIl.zm.) w związku z art.257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

~ l. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2017 rok, a mianowicie:

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr I.

~ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr l

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC
Nr dokumentu Kl050.55.2017
Data podjęcia 2017-08-08
Rodzaj Plan wydatków I w zł,..1

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 fo\.dmlnlstracja publiczna O,OC

75085 rtvsp61na obsługa jednostek samorządu terytorialnego O,OC

4410 Podróże służbowe krajowe 300,OC

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 300.0C

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa O,OC

75412 !ochotnicze straże pożarne - 100,OC

4210 ~akupmateriałów i wyposażenia - 100,OC

75421 ~arządzaniekryzysowe 100,OC

4300 ~akup usług pozostałych 100.0C

801 !oświata I wychowanie -789,OC

80101 ~zkoły podstawowe O,OC

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 160,OC

4700 ~zkoreniapracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 160,OC

80110 pimnazja - 789,OC

4240 ~akup środków dydaktycznych iksiążek 1 428,OC

4300 ~akup usług pozostałych .22l7,OC

80195 Pozostała działalnoŚĆ O,OC

4118 ~kładkina ubezpieczenia społeczne 104.0C

4119 ~kładki na ubezpieczenia społeczne 6.0C

4128 ~kładki na Fundusz Pracy .250,OC

4129 ~kładki na Fundusz Pracy - 13.0C

4178 ~ynagrodzenia bezosobowe 7.0C

4218 ~akupmateriałów i wyposażenia 139.0C

4219 ~akupmateriał6w i wyposażenia 7,OC

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 789,OC

85412 Kolonie i obozyoraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 789.0Clatakże szkolenia młodzieży

4210 ~akupmateriałów i wyposażenia 789,OC

Razem: 0,00
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