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Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

1

Dokonuje si^ przeniesien w planie wydatkow Gminy Nysa na 2017 r. zgodnie
z zal^cznikiem do zarz^dzenia.

w sprawie zmian w planie wydatkow Gminy Nysa na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 1.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
Burmistrz Nysy zarz^dza, co nast^puje:

Zarz^dzenie Nr 1264/2017
Burmistrza Nysy

z dnia 21 lipca 2017 r.

BURMISTRZ NYSY
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa



Rozdzial 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i osrodki interwencji kryzysowej1.500,00

4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garazowe1.500,00

15.000,00
5.000,00

1.500.00

20.000.00
20.000.00

21.500.00

na prawach powiatul

o kwote

4210 zakup materialow i wyposazenia
4270 zakup uslug remontowych

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Rozdzial 75023 Urz^dv emin Imiast i miast
Dzial 750 Administracja publiczna

zwiekszvc

Przeniesienia wydatkow budzetowych

Wydatki budzetovve

Zadaniawlasne

zmnieiszyco kvvote21.500,00

Dzial 750 Administracia oubliczna20.000.00
Rozdzial 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatul20.000.00

4360 oplaty z tytulu zakupu using telekomunikacyjnych20.000,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna1.500.00
Rozdzial 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i osrodki interwencji kryzysowej1.500.00
4300 zakup ushig pozostalych1.500,00

Dzial - Rozdz. -paragraf- nazwa         kwota w zl

Zmiana wplanie wydatkow Gminy Nysa na 2017 r. - przeniesienia wydatkow
budzetowych

Zal^cznik
do Zarzj|dzenia 1264/2017
Burmistrza Nysy
zdnia21 lipca2017r.



Z up. BURM^TRZA

PiotrBobak
Z^caBURMISTRZA

1.910,004260 zakup energii

1.910.00Rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury. swietliee i klubv

300,00

1.910.00

4300 zakup uslug pozostalych

Dziat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

300.00Rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
300.00Dzial 900 Gosnodarka komunalna i ochrona srodowiska

2.210.00o kwotezwiekszye

1.500,004210 zakup materialow i wyposazenia

410,00
1.500.00

4300 zakup uskig pozostalych
Rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury. swietliee i klubv

410.00Rozdzial 92105 Pozostale zadania z zakresu kultury

1.910.00

300,00

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo

4210 zakup materialow i wyposazenia

300.00Rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
300.00Dzial 900 Gosoodarka komunalna i ochrona srodowiska

2.210,00o kvvotezmnieiszyc

Wydatki budzetowe

Zadania wlasne

Srodki do dvsno/vcii Rad Soteckich


