
Zarządzenie   Nr  37/08
Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia    24 listopada 2008 roku

dotyczy zmian w budżecie  

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.)  art. 188 ust. 1 pkt 1  ustawy o 
finansach  publicznych  z  dnia  30 czerwca 2005 roku (Dz.  U.  Nr 249 poz.  2104)   oraz  § 10 
uchwały  nr  73/XII/07  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  z  28  grudnia  2007r.  w  sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody  budżetowe                                                                                      65.289,-

Dział      010   Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   17.421,-
Rozdz 01095  Pozostała działalność                                                                                      17.421,-
Parag    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                       zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
                       zadań zleconych gminie ustawami                                                                 17.421,-
                       z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego 
                       w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Dział      852   Pomoc społeczna                                                                                            45.960,-
Rozdz 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
                       niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
                       świadczenia rodzinne                                                                                          110,-
Parag    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                       zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
                       zadań zleconych gminie ustawami                                                                      110,-
                       z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne 
Rozdz 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
                       emerytalne i rentowe                                                                                      35.550,- 
Parag    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                       zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
                       zadań zleconych gminie ustawami                                                                 33.500,-
                       z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym
                       w wyniku tegorocznej suszy i huraganów
Parag    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                       zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
                       zadań zleconych gminie ustawami                                                                   2.050,-
                       z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 
Rozdz 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                             7.300,-
Parag    2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                          
                        własnych zadań bieżących gmin                                                                     2.000,-



                        z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
Parag    2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                         
                        własnych zadań bieżących gmin                                                                     1.500,-
                        z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących
Parag    2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                         
                        własnych zadań bieżących gmin                                                                     3.800,-
                        z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących                           
Rozdz 85295  Pozostała działalność                                                                                       3.000,-
Parag    2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
                        własnych zadań bieżących gmin                                                                     3.000,-
                        z przeznaczeniem na dofinansowanie  programu „Pomoc
                        państwa w zakresie dożywiania”

Dział      854  Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                   1.908,-
Rozdz 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                         1.908,-
Parag    2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
                        własnych zadań bieżących gmin                                                                     1.908,-
                        z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
                        dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90E
                        ustawy o systemie oświaty 

Zmniejsza się dochody  budżetowe                                                                                    70.000,-

Dział      852   Pomoc społeczna                                                                                            70.000,-
Rozdz 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego               70.000,- 
Parag    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                       zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
                       zadań zleconych gminie ustawami                                                                 70.000,-

Zmniejsza się wydatki  budżetowe                                                                                    95.201,-

Dział       400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę                                      7.900,- 
Rozdż  40002 Dostarczanie wody                                                                                           7.900,- 
Parag    4260  Zakup energii                                                                                                    1.900,-
Parag    4300  Zakup usług pozostałych                                                                                  6.000,-

Dział      600  Transport i łączność                                                                                          3.000,- 
Rozdz 60016  Drogi gminne                                                                                                   3.000,- 
Parag    4270  Zakup usług remontowych                                                                                    69,- 
Parag    4300  Zakup usług pozostałych                                                                                  2.931,-

Dział      750   Administracja publiczna                                                                                  2.076,- 
Rozdz 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                2.076,- 
Parag    4430  Różne opłaty i składki                                                                                      2.076,- 

Dział       756  Dochody od osób prawnych i osób fizycznych                                                  700,- 



Rozdż  75647  Pobór podatków i opłat                                                                                      700,-
Parag     4110   Składki  na  ubezpieczenie  społeczne 
600,-
Parag    4120  Składki na fundusz pracy                                                                                     100,-
 
Dział       758  Różne rozliczenia                                                                                             1.500,-
Rozdż  75818  Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 1.500,-
Parag     4810  Rezerwy                                                                                                           1.500,-
                        z przeznaczeniem na 320,- droga Dzierzązna 950,- kanalizacja Parcelowa

Dział      801  Oświata i wychowanie                                                                                         300,-
Rozdz 80113  Dowożenie uczniów                                                                                            300,-
Parag    4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
                        telefonii komórkowej                                                                                           30,-
Parag    4430  Różne opłaty i składki                                                                                         270,-

Dział      852   Pomoc społeczna                                                                                           76.546,- 
Rozdz 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego               70.000,- 
Parag    3110  Świadczenia społeczne                                                                                   65.319,-
Parag    4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                           2.038,-
Parag    4110  Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                 2.643,- 
Rozdz 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                              2.546,-
Parag    4010/1Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                          2.488,-
Parag   4370/1Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
                        telefonii stacjonarnej                                                                                            58,-
Rozdz 85295  Pozostała działalność                                                                                        4.000,-
Parag    3110/2Świadczenia społeczne                                                                                    4.000,-
                        z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych

Dział      900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 3.179,- 
Rozdz  90095 Pozostała działalność                                                                                        3.179,-
Parag    4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                           3.179,-

Zwiększa się wydatki  budżetowe                                                                                      90.490,-

Dział      010   Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   18.371,-
Rozdz 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                       950,- 
Parag    6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  950,-
                        zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Parcelowa”
Rozdz 01095  Pozostała działalność                                                                                      17.421,- 
Parag    4430  Różne opłaty i składki                                                                                    17.079,-
Parag    4740  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
                       drukarskiego i kserograficznego                                                                         342,-

Dział       400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę                                      7.900,- 
Rozdż  40002 Dostarczanie wody                                                                                           7.900,- 



Parag    4140  Wpłaty na PFRON                                                                                              240,-
Parag    4210   Zakup materiałów                                                                                            7.660,-

Dział      600  Transport i łączność                                                                                           3.320,- 
Rozdz 60016  Drogi gminne                                                                                                    3.320,-
Parag    4210   Zakup materiałów                                                                                            3.000,- 
Parag    6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  320,-
                        zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Dzierzązna”

Dział      750   Administracja publiczna                                                                                  2.076,- 
Rozdz 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                2.076,-
Parag    4300  Zakup usług                                                                                                      2.076,-

Dział       756  Dochody od osób prawnych i osób fizycznych                                                  930,- 
Rozdż  75647  Pobór podatków i opłat                                                                                      930,-
Parag     4100  Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne                                                           930,-

Dział      801  Oświata i wychowanie                                                                                         300,-
Rozdz 80113  Dowożenie uczniów                                                                                            300,-
Parag    4140  Wpłaty na PFRON                                                                                              270,-
Parag    4280  Zakup usług medycznych                                                                                     30,-

Dział      852   Pomoc społeczna                                                                                           52.506,-
Rozdz 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 2.488,-
Parag    4010/1Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                          2.488,-
Rozdz 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
                       niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
                       świadczenia rodzinne                                                                                          110,- 
Parag    4130  Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   110,-
Rozdz 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
                       emerytalne i rentowe                                                                                      35.550,-
Parag    3110/ Świadczenia społeczne                                                                                     2.050,-
Parag    3110/2Świadczenia społeczne                                                                                  33.500,-
Rozdz 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                             7.358,-
Parag    4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                           2.300,-
Parag    4110  Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   800,-
Parag    4120  Składki na fundusz pracy                                                                                    400,- 
Parag    4210   Zakup materiałów                                                                                            3.800,-
Parag    4350/1Zakup usług dostępu do internetu                                                                        58,- 
Rozdz 85295  Pozostała działalność                                                                                       7.000,-
Parag    4210  Zakup materiałów                                                                                             6.902,-
                       doposażenie stołówek szkolnych
Parag    4300  Zakup usług pozostałych                                                                                       98,-

Dział      854  Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                   1.908,-
Rozdz 85415  Pomoc materialna dla uczniów                                                                        1.908,- 



Parag   3240/1 Stypendia dla uczniów                                                                                    1.908,-
Dział      900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 3.179,- 
Rozdz 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 120,- 
Parag    4140  Wpłaty na PFRON                                                                                              120,-
Rozdz  90095 Pozostała działalność                                                                                        3.059,-
Parag    3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                126,-
Parag    4120  Składki na fundusz pracy                                                                                     800,-
Parag    4140  Wpłaty na PFRON                                                                                               300,-
Parag    4280  Zakup usług medycznych                                                                                      20,-
Parag    4440  ZFŚŚ                                                                                                                  1.813,-

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w związku z tym załącznik nr 3 do 
uchwały Nr 73/XII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
1 do niniejszego zarządzenia.
                       

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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