
Zarządzenie   Nr  48/2013
Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia  30 września 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.  Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  594 z  póź.  zm)  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 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  16.987 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wy-
nosi 11.863.068,02 zł

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 16.987 zł do kwoty 11.033.568,02 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę 829.500 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 52.459,96 zł . Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35.472,96
Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 11.454.669,25

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.987 zł do kwoty 10.873.887,25 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 580.782 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 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  16.987 zł (dochody bieżące)

Dział 801  kwota  11.385,-
Rozdział 80104 kwota 11.385  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań własnych w 
zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

Dział 852  kwota  5.602,-
Rozdział 85216 kwota 5.602,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu  
wydatków o kwotę  52.459,96  ( wydatki bieżące)

Dział 750  kwota  500,-
Rozdział 75023,- kwota 500,-  Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń par. 3020 - zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerach zgodnie z zarządzeniem

Dział 757  kwota  14.000,-,-
Rozdział 75702,- kwota 14.000,-  Zmiana klasyfikacji z odsetek od kredytów i pożyczek na obsługę bieżącą 
zadłużenia – prowizje 

Dział 801  kwota  30.385,-
Rozdział 80104 kwota 11.385  Środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 
okresie wrzesień – październik 2013 r.
Rozdział 80110 kwota 19.000 Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń par 4010 na odprawę wypłaconą nauczycielowi w 
trybie art. 20 Karty Nauczyciela w związku ze zmianą planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie w 
pełnym wymiarze zajęć par. 3020

Dział 851  kwota  1,-
Rozdział 85154 kwota 1,-  Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń par. 3020

Dział 852  kwota  5.643,-
Rozdział 85216 kwota 5.602,-  Środki na wypłatę  zasiłków stałych
Rozdział 85219 kwota 41,-  Zmiana klasyfikacji z odpisu na ZFSŚ na wynagrodzenia

Dział 853  kwota  1.930,96
Rozdział 85395 kwota 1.930,96  Program współfinansowany z udziałem środków z EFS art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 
zmiana klasyfikacji. Z wynagrodzeń osobowych i zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zmniejszeniu planu  
wydatków o kwotę  35.472,96  ( wydatki bieżące)

Dział 750  kwota  500,-
Rozdział 75023,- kwota 500,-  Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń par. 3020 -

Dział 757  kwota  14.000,-,-
Rozdział 75702,- kwota 14.000,-  Zmiana klasyfikacji z odsetek od kredytów i pożyczek na obsługę bieżącą 
zadłużenia – prowizje 

Dział 801  kwota  19.000,-



Rozdział 80110 kwota 19.000 Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń par 4010 na odprawę wypłaconą nauczycielowi w 
trybie art. 20 Karty Nauczyciela w związku ze zmianą planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie w 
pełnym wymiarze zajęć par. 3020

Dział 851  kwota  1,-
Rozdział 85154 kwota 1,-  Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń par. 3020

Dział 852  kwota  41,-
Rozdział 85219 kwota 41,-  Zmiana klasyfikacji z odpisu na ZFSŚ na wynagrodzenia

Dział 853  kwota  1.930,96
Rozdział 85395 kwota 1.930,96  Program współfinansowany z udziałem środków z EFS art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 
zmiana klasyfikacji.


