
 

 

Zarządzenie   Nr  38/2016 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 25 lipca 2016  roku 

 

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2016 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), art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 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 2016 rok Nr  81/XI/2015  Rady Gminy Nowy  

Duninów  z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  34.356  zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem 

wynosi 14.100.165,13 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 34.356 zł do kwoty 13.902.118,75 zł 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 198.046,38 zł  

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

Budżetowej na 2016 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 56.796 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22.440 zł   

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.545.165,13 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 56.796 zł. Zmniejszone o kwotę 22.440 zł do kwoty 

12.934.667,48zł 

Wydatki majątkowe stanowią kwotę  610.497,65 zł 

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

Budżetowej na 2016 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 2016 rok  

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

UZASADNIENIE 

W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę  34.356 (dochody bieżące) 

 

Dział 750 kwota  989,- 

Rozdział 75011 kwota 989,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji  w wyniku ostatecznego rozliczenia 

dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych realizowanych w 2015 roku. 

 

Dział 852 kwota  33.367,- 

Rozdział 85215 kwota 260,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego 

zadania. 

Rozdział 85216 kwota 33.107,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wypłat zasiłków stałych. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę  56.796,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 630 kwota  1.590,- 

Rozdział 63003 kwota 1.590,- Zmiana klasyfikacji z zakupu usług na zatrudnienie ratownika  na  plaży nad jeziorem 

w Soczewce”. 

 

Dział 750 kwota  8.989,- 

Rozdział 75011 kwota 989,- Środki  w wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw 

Obywatelskich w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych realizowanych w 2015 roku. 

Rozdział 75075 kwota 8.000,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenie bezosobowe.    

Dział 754 kwota  7.500,                                                                                                                                        

Rozdział 75412 kwota 7.500,- Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę składki ubezpieczeniowej za 

strażaków i mienie.   

Dział 851 kwota  3.500,-                                                                                                                                         

Rozdział 85154 kwota 3.500,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wypłatę diet dla członków komisji 

alkoholowej. 

Dział 852 kwota  33.367,- 

Rozdział 85215 kwota 260,- Środki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. 

Rozdział 85216 kwota 33.107,- Środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. 

 

Dział 926 kwota  1.850,- 

Rozdział 92605 kwota 1.850,- Zmiana klasyfikacji z zakupu usług na wynagrodzenie bezosobowe dla animatora 

sportu. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu 

wydatków o kwotę  22.440,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 630 kwota  1.590,- 

Rozdział 63003 kwota 1.590,- Zmiana klasyfikacji z zakupu usług na zatrudnienie ratownika  na  plaży nad jeziorem 

w Soczewce”. 

 

 



 

 

Dział 750 kwota  8.000,- 

Rozdział 75075 kwota 8.000,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenie bezosobowe.   

Dział 758 kwota  7.500,-                                                                                                                                        

Rozdział 75818 kwota 7.500,- Uruchomienie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłacenie składki za 

ubezpieczenie strażaków i mienia. 

Dział 851 kwota  3.500,-                                                                                                                                         

Rozdział 85154 kwota 3.500,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wypłatę diet dla członków komisji 

alkoholowej. 

Dział 926 kwota  1.850,- 

Rozdział 92601 kwota 1.850,- Zmiana klasyfikacji z zakupu usług na wynagrodzenie bezosobowe dla animatora 

sportu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


