
Zarządzenie   Nr  37/2014
Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia  10 czerwca 2014  roku

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm) art. 222 pkt 4,  art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o  
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.), 
Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2014 rok Nr  218/XXIX/13  Rady Gminy Nowy 

Duninów  z dnia  30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  22.325  zł.  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem 
wynosi 12.699.131,19

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 22.325 zł do kwoty 11.293.201,19 zł

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.405.930  zł

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

Budżetowej na 2014 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24.873,48 zł . Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.548,48 
zł.  Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 12.449.493,19 zł

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 24.873,48 zł . Zmniejszone o kwotę 2.548,48 zł do

 kwoty 10.862.080,19

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.587.413 zł

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

Budżetowej na 2014 rok .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na zwiększeniu planu 
dochodów o kwotę  22.325 ( dochody bieżące )

Dział 852  kwota  22.325,-
Rozdział 85206 kwota 22.325,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę  24.873,48  ( wydatki bieżące )

Dział 852  kwota  22.325,-
Rozdział 85206 kwota 22.325,- Środki na wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzja MUW.

Dział 853  kwota  2.548,48
Rozdział 85395 kwota 2.548,48 Zmiana klasyfikacji w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę  2.548,48  ( wydatki bieżące )

Dział 853  kwota  2.548,48
Rozdział 85395 kwota 2.548,48 Zmiana klasyfikacji w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy o finansach publicznych.




