
 

 

Zarządzenie   Nr  23/2017 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 27 kwietnia 2017  roku 

 

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2017 rok 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póż. zm), Wójt Gminy zarządza co 

następuje: 

 

§ 1.W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok Nr  138/XVII/2016  Rady Gminy Nowy  

Duninów  z dnia  29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  62.429,91 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem 

wynosi 15.741.908,88 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 62.429,91 zł. do kwoty 14.648.644,88 zł 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.093.264 zł  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały  

Budżetowej na 2017 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 62.429,91 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów 
wynosi 16.663.186,87 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 62.429,91 zł. do kwoty 13.654.593,37 zł 

Wydatki majątkowe stanowią kwotę  3.008.593,50 zł 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej na 2017 rok . 

 

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu  

  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 

  Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały 

  Budżetowej na 2017 rok  

 

§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę  62.429,91 (dochody bieżące) 

 

Dział 010 kwota  43.060,91 

Rozdział 01095 kwota 43.060,91 Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 

 

Dział 852 kwota  19.369,- 

Rozdział 85215 kwota 172,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. 

Rozdział 85219 kwota 723,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. 

Rozdział 85216 kwota 18.474,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 

stałych 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę  62.429,91 (wydatki bieżące) 

 

Dział 010 kwota  43.060,91 

Rozdział 01095 kwota 43.060,91 Środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w 

sprawie jego zwrotu 

 

Dział 852 kwota  19.369,- 

Rozdział 85215 kwota 172,- Środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. 

Rozdział 85219 kwota 723,- Środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. 

Rozdział 85216 kwota 18.474,- Środki na wypłatę zasiłków stałych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


