
 

 

Zarządzenie Nr 50/2017 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 30 października 2017  roku 

 

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2017 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 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póż. zm), Wójt Gminy zarządza co 

następuje: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33.399 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem 

wynosi 16.437.982,26 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 33.399 zł do kwoty 15.282.226,26 zł 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.155.756 zł  

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

Budżetowej na 2017 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.184 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.785 zł. 

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 17.954.760,25 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 40.184 zł. Zmniejszone o kwotę 6.785 zł  

do kwoty 14.389.252,75 zł 

Wydatki majątkowe stanowią kwotę  3.565.507,50 zł 

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

Budżetowej na 2017 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 2017 rok  

 

§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę  33.399,- (dochody bieżące) 

 

Dział 750 kwota  11.417,- 

Rozdział 75011 kwota 11.417,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań 

zleconych wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

 

Dział 801 kwota  640,- 

Rozdział 80101 kwota 365,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

Rozdział 80110 kwota 275,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

 

Dział 854 kwota  21.342,- 

Rozdział 85415 kwota 21.342,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 

W załączniku wydatki  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę  40.184,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 750 kwota  11.417,- 

Rozdział 75011 kwota 11.417,- Środki na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy prawo o aktach stanu 

cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

 

Dział 801 kwota  640,- 

Rozdział 80101 kwota 365,- Środki  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 

Rozdział 80110 kwota 275,- Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 

 

Dział 852 kwota  6.785,- 

Rozdział 85202 kwota 5.600,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. 

Rozdział 85219 kwota 1.443,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zakup materiałów i usług. 

 

Dział 854 kwota  21.342,- 

Rozdział 85415 kwota 21.342,- Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu 

wydatków o kwotę  6.785,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 852 kwota  6.785,- 

Rozdział 85219 kwota 6.785,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zakup materiałów i usług oraz na zapłatę za 

pobyt w domu pomocy społecznej 

 

 

 


