BURMISTRZ NYSV

Zarz^dzenieNr 335/2019

ul. Kolejowa 15

Burmistrza Nysy

48-300 Nysa

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodow i wydatkow Gminy Nysa na 2019 r.

w zakresie dotacji celowych^
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
Burmistrz Nysy zarz^dza, co nast^puje:

Dokonac zmian planu dochodow i wydatkow Gminy Nysa na 2019 rok
w zakresie dotacji celowych zgodnie z zal^cznikiem do zarz^dzenia.
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Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

'i I

Zal^cznik
do ZarzEjdzenia Nr 335/2019
Burmistrza Nysy
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu dochodow i wydatkow Gminy Nysa na 2019 r. w zakresie dotacji
celowych
Dzial - Rozdz. - paragraf - nazwa

kwota w zl

Zwiekszenia budzetu

Zadania zlecone

Dochodv budzetu
zwiekszyeo kwote:319.876,11
Dzial 801 Oswiata i wvchowanie319.876.11
Rozdzial 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dost^pu do podr^cznikow.
materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych319.876.11
2010 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? zadan biez^cych
z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwi^zkom gmin) ustawami319.876,11

Wydatki budzetu
zwiekszvc

o kwote:

319.876.11

319.876.11
Dzial 801 Oswiata i wvchowanie
Rozdzial 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrecznikow.
materialow edukacyinvch lub materialow cwiczeniowych319.876.11
2820 dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych
do realizacji stowarzyszeniom14.465,39
2830 dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych
do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow
publicznych21.429,65
4210 zakup materialow i wyposazenia3.167,07
4240 zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek280.814,00

Zadania wlasne

Dochodv budzetu
zwiekszvco kwote:17.160,00
Dzial 852 Pomoc spoleczna17.160,00
Rozdzial 85228 Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze17.160.00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ wlasnych zadan
biez^cych gmin (zwi^zkow gmin, zwi^zkow powiatowo-gminnych)17.160,00
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Wvdatki budzetu
zwiekszvc

o kwote:

Dzial 852 Pomoc sooleczna
Rozdzial 85228 Ustugi opiekuncze i specialistvczne ushigi opiekuncze
4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow
4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne
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17.160.00
17.16000
17.160.00
14.500,00
2.660,00

