
 

 

Zarządzenie   Nr  45/2016 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 31 sierpnia 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  24.938,-  zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem 

wynosi 14.132.473,13 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 24.938,- zł do kwoty 13.934.426,75 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 37.276 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12.338 zł. 

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.577.473,13 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 37.276 zł. Zmniejszone o kwotę 12.338 zł do kwoty 

12.966.975,48zł 

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  24.938,- (dochody bieżące) 

 

Dział 801 kwota  1.606,- 

Rozdział 80101 kwota 156,- Decyzja z  MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 

w podręczniki i materiały edukacyjne. 

Rozdział 80110 kwota 1.450,- Decyzja z  MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

Dział 852 kwota  22.982- 

Rozdział 85206 kwota 22.800,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie 

asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2016. 

Rozdział 85295 kwota 182,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

Dział 854 kwota  350,- 

Rozdział 85415 kwota 350,- Decyzja z  MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 

2016 roku – wyprawka szkolna. 

 

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

wydatków o kwotę  37.276,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 700 kwota  9.755,-                                                                                                                                        

Rozdział 70005 kwota 9.755,- Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania na rzecz osoby 

fizycznej za ustalenie służebności przesyłu (ciepłociąg i wodociąg) w kwocie 6.446,- oraz na koszty postępowania 

sądowego w kwocie 3.309,-. 

Dział 801 kwota  1.606,- 

Rozdział 80101 kwota 156,- Decyzja z  MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 

w podręczniki i materiały edukacyjne. 

Rozdział 80110 kwota 1.450,- Decyzja z  MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

Dział 852 kwota  25.565- 

Rozdział 85215 kwota 5,- Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na zakup materiałów (dodatek energetyczny). 

Rozdział 85206 kwota 22.800,- Środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.                                                                         

Rozdział 85211 kwota 2.578,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzeni i składki ZUS. 

Rozdział 85295 kwota 182,- Środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

Dział 854 kwota  350,- 

Rozdział 85415 kwota 350,- Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 

uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2016 roku – wyprawka szkolna. 

 

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

wydatków o kwotę 12.338,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 758 kwota  9.755,-                                                                                                                                        

Rozdział 75818 kwota 9.755,- Uruchomienie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania na 

rzecz osoby fizycznej za ustalenie służebności przesyłu (ciepłociąg i wodociąg) w kwocie 6.446,- oraz na koszty 

postępowania sądowego w kwocie 3.309,-. 



 

 

Dział 852 kwota  2.583- 

Rozdział 85211 kwota 2.578,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzeni i składki ZUS. 

Rozdział 85215 kwota 5,- Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na zakup materiałów (dodatek energetyczny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


