
Zarządzenie   Nr  40/2013
Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia  29 lipca 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 (tj. D.U. z 2013 r. poz. 594) 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  33.509 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wy-
nosi 12.188.521,15 zł

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 33.509 zł do kwoty 11.018.521,15 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.170.000 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 43.509 zł . Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.000 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 11.713.122,25

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33.509 zł do kwoty 10.851.918,25 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 861.204 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  33.509 zł (dochody bieżące)

Dział 852  kwota  33.509,-
Rozdział 85214 kwota 9.500,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych
Rozdział 85216 kwota 11.248,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych
Rozdział 85219 kwota 761,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 
Rozdział 85295 kwota 12.000,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na realizację programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu  
wydatków o kwotę  43.509 ( wydatki bieżące)

Dział 852  kwota  43.509,-
Rozdział 85212 kwota 10.000,-  Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na ZUS od świadczeń
Rozdział 85214 kwota 9.500,-  Środki na wypłatę zasiłków okresowych
Rozdział 85216 kwota 11.248,-  Środki na wypłatę  zasiłków stałych
Rozdział 85219 kwota 761,-  Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 
Rozdział 85295 kwota 12.000,-  Środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 
świadczenia

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zmniejszeniu planu  
wydatków o kwotę  10.000,-  ( wydatki bieżące)

Dział 852  kwota  10.000,-
Rozdział 85212 kwota 10.000,-  Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na ZUS od świadczeń


