
Zarządzenie   Nr  26/2013
Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia  29 kwietnia 2013  roku

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok

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. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 2157 poz. 1204), Wójt Gminy zarządza co 
następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2013 rok Nr  164/XXI/12  Rady Gminy w Nowym 
Duninowie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  81.968,91 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem 
wynosi 12.044.742,15 zł

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 81.968,91 zł do kwoty 10.929.742,15 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.115.000 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 81.968,91 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów 
wynosi 11.569.343,25

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.968,91 zł do kwoty 10.763.139,25 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 806.204 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej na 2013 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 2013 rok 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



U Z A S A D N I E N I E

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu  
dochodów o kwotę  81.968,91 (dochody bieżące)

Dział 010 kwota 29.908,91
Rozdział 01095 kwota 29.908,91 Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji. Środki związane z realizacja ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 852  kwota  2.060,-
Rozdział 85295 kwota 2.060,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na realizację rządowego programu 
wspierania niektórych rodzin pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział 854  kwota  50.000,-
Rozdział 85415 kwota 50.000,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu  
wydatków o kwotę  81.968,91 ( wydatki bieżące)

Dział 010 kwota 29.908,91
Rozdział 01095 kwota 29.908,91 Środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2% na obsługę zadania

Dział 852  kwota  2.060,-
Rozdział 85295 kwota 2.060,-  Środki  na realizację rządowego programu wspierania niektórych rodzin 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 3 % na obsługę zadania

Dział 854  kwota  50.000,-
Rozdział 85415 kwota 50.000,-  Środki  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym.


