
W6JTGMINY
MIRZEC

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2017
Wójta Gminy Mirzec

z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie: zmioll IV budżecie gmillY 1102017 rok

Na podstawie art. 30 usl. 2 pkt 4, art. 60 usl. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz,446 z póżn.zm.) w związku z art. 212 USl. I pkt 1 i 2, art. 222 USl. 4,
art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art.257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) do

zarządzam, co następuje:

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

l. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 7 302 zł zgodnie

z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 7 302 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 ~IRZEC
Nr dokumentu 1>050.67.2017
Data podjęcia 12017-09-19

Rodzaj Plan dochodów I w zł,.'

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

750 Administracja publiczna 4486,00

75011 Urzędy wojewódzkie 4486,OC

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących
4486.0C

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 pświata i wychowanie 2816,00

80101 Szkoły podslawowe 2816,Oc

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2816.0C
~;ezącychgmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem 7302,00



Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC
Nr dokumentu 050.67,2017
Data podjęcia 017.09.19
Rodzaj lan wydatków I w zł,-I

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 dministracja publiczna 4486,00

75011 Urzędy wojewódzkie 4486,OC

4010 Nynagrodzenia osobowe pracowników 3820,OC

4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 666,OC

758 ,,<óżne rozliczenia .1 070,OC

75818 RezelV'ł)' ogólne j celowe • 1 070,OC

4810 Rezerwy • l 070,OC

801 Jświata i wychowanie 3816,00

80101 zkały podstawowe 1 621,00

4210 ~akupmateriałów i wyposażenia 576,0

4300 !zakup usług pozostałych 1 600,0

4430 Różne opłaty i składki .1 195,O

4700 !szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,OC

80103 kJddziały przedszkolne w szkotach podstawowych 2 195,OC

4240 !zakup śrocków dydaktycznych i książek 1 OOO,OC

4260 ~akup energii 995,OC

4300 !zakup usług pozostałych 200,OC

80148 ~toł6wki szkolne i przedszkolne O,OC

4120 Iskładki na Fundusz Pracy 200,OC

4700 !szkOlenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .200,OC

926 Kultura fizyczna 70,00

92601 pbiekty sportowe O,OC

4270 ~akup usług remontowych 3947,OC

4300 ~akupusług pozostałych .2000,OC

4430 !Różne opłaty i składki • l 947,O(

92605 ~adaniaw zakresie kultury fizycznej 70,00

4190 ~agrody konkursowe 70,0(

Razem: 7302,00



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gl I w Mircu Nr 0050.67.2017 z dnia 19 września 2017 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

IV zlOn'cl1
11~ o:

z te o: 71el!o:
\\-'}-datki jl'<lno!olek budżetowych

Wydatki na \0\' ty'm:

\\'ydatki
Dotacje na Świadczenia na

pro~rtlm)'
W:rdalki ill""c.-sl)'cje i

,,)'dallii na 7.akup i wni~i •••nicDzial Rozdzial ! Dotacje ogólem
na2017r. W)'d.afki bieiące wy'nagrodzenia i

wydatki związane finansowane l flrognmy objęt"ie ",-kladów tło
z realizacją zadania nocz osób mająlko\o\e zakup)'

składki od nich utłlialem środków, o linanS(I"'lnc z akcji i -"pólek prawa
statutowy'ch bieLące tizy'clnJch

których mowa wart.
inwt'SI)'cyjnc udzialem środków, o

udziałÓW hantllo\o\egonalic7..ane
kIOf)'ch mo'u wart.l.4ldań Sust.lpkt2i3

5u.t.lpkt2iJ, , • • , , • • '" " ,- " " " "750 750 II 2010 4486.00
4010 3820.00 3820.00 3820.00
4110 666.00 666.00 666.00

O~ó1em 4486,00 4486,00 4486,00 4486,00

0J ../
Mirosław Seweryn
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