
Zarządzenie   Nr  54/2013
Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia  30 października 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  11.385 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11.385 zł 
Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 12.003.103,98 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę 11.173.603,98 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 17.492 zł . Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 17.492 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 11.594.705,21

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.013.923,21 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  11.385 zł (dochody bieżące)

Dział 801  kwota  11.385
Rozdział 80103 kwota 11.385  Decyzja z MUW o zmianie klasyfikacji. Środki na realizację zadań własnych w 
zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zmniejszeniu planu  
dochodów o kwotę  11.385 zł (dochody bieżące)

Dział 801  kwota  11.385
Rozdział 80104 kwota 11.385  Decyzja z MUW o zmianie klasyfikacji. Środki na realizację zadań własnych w 
zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu  
wydatków o kwotę  17.492 zł  ( wydatki bieżące)

Dział 801  kwota  11.492
Rozdział 80103 kwota 11.385  Zmiana klasyfikacji. Środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.
Rozdział 80113 kwota 107 zł Zmiana klasyfikacji. Z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń par. 3020 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z zarządzeniem

Dział 900  kwota  6.000,-
Rozdział 90001 kwota 6.000  Zmiana klasyfikacji. Z wynagrodzenia osobowego pracowników na zakup usług

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zmniejszeniu planu  
wydatków o kwotę  17.492 zł  ( wydatki bieżące)

Dział 801  kwota  11.492
Rozdział 80104 kwota 11.385  Zmiana klasyfikacji. 
Rozdział 80113 kwota 107 zł Zmiana klasyfikacji.

Dział 900  kwota  6.000,-
Rozdział 90001 kwota 2.000,-  Zmiana klasyfikacji. 
Rozdział 90095 kwota 4.000 zł Zmiana klasyfikacji. 




