
WÓJT GMINY
MIRZEC

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017
Wójta Gminy Mirzec

z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiall IV budżecie gmillY lIa 2017 rok

Na podstawie ano 30 ust. 2 pkt 4, ano 60 ust. I Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) w związku z ano 212 ust. I pkt I i 2 , ano 237 ust. 2 pkt l oraz
an.257 pkt I, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 16 r. poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

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

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 23 905 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 23 905 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r." otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

~ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr l

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC
Nr dokumentu 050,58,2017
Data podjęcia 017.08-23
Rodzaj lan dochodów I w zl,-I
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata I wychowanie 23905,00

80101 Szkoły podstawowe 18037,OC
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

18037,OC2010 akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
min, zwiazkom oowiatowo-aminnym) ustawami

B0110 Gimnazja 5 BBB,OC
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

5 BBB,OC2010 akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
min, zwiazkom oowiatowo-qminnym) ustawami

Razem 2390S,OC



Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC
Nr dokumentu 050.58.2017
Data podjęcia 017.08.23
Rodzaj lan wydatków I w zł,~1

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

801 Oświata I wychowanie 23905,OC

80101 ~zkołypodstawowe 18037,OC

4210 akup materia/ów i wyposażenia 808,82

4240 akup środków dydaktycznych j książek 17 228,H

80110 (.jimnazja 5868,OC

4210 akup materia/ów i wyposażenia 239,1C

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5628,90

Razem: 23905,00



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta G y w Mircu Nr 0050.58.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
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