
Zarządzenie   Nr  57/2013
Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia  28 listopada 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. 222 pkt 4,  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  13.033  zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 33.766 zł 
Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 11.991.910,98  zł

Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 20.733 zł do kwoty 11.159.306,98 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę 832.604 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 15.597  zł . Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 36.330 zł
Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 11.583.512,21

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 20.733 zł  do kwoty 11.002.730,21 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 .

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 

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2013 rok 
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 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  13.033 zł (dochody bieżące)

Dział 801  kwota  11.385,-
Rozdział 80103 kwota 11.385  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań własnych w 
zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r.

Dział 852  kwota  1.648,-
Rozdział 85295 kwota 1.648,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji na pomoc finansową na podstawie 
rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zmniejszeniu planu  
dochodów o kwotę  33.766 zł (dochody bieżące)

Dział 852  kwota  33.766,-
Rozdział 85212 kwota 30.000,-  Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych
Rozdział 85213 kwota 3.766,-  Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.



W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu  
wydatków o kwotę  15.597  ( wydatki bieżące)

Dział 010  kwota  100,-
Rozdział 01095 kwota 100,- Środki na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych

Dział 801  kwota  11.973,-
Rozdział 80101 kwota 568,- Zmiana klasyfikacji z zadań statutowych na wypłatę dodatku wiejskiego par 3020  
Rozdział 80103 kwota 11.385  Środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 
okresie listopad - grudzień 2013 r.
Rozdział 80110 kwota 20,-  Zmiana klasyfikacji z zadań statutowych na wypłatę dodatku wiejskiego par. 3020

Dział 852  kwota  3.524,-
Rozdział 85212 kwota 1.126,-  Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na składki
Rozdział 85215 kwota 200,-  Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych
Rozdział 85295 kwota 2.198,-  (kwota 550 zł na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – 
użytecznych; kwota 1.648 zł na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 
tym 3% na obsługę tego zadania)

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2013 rok polegających na zmniejszeniu  planu  
wydatków o kwotę  36.330,-  ( wydatki bieżące)

Dział 758  kwota  100,-
Rozdział 75818 kwota 100,- Uruchomienie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych

Dział 801  kwota  588,-
Rozdział 80101 kwota 568,- Zmiana klasyfikacji z zadań statutowych na wypłatę dodatku wiejskiego par 3020  
Rozdział 80110 kwota 20,-  Zmiana klasyfikacji z zadań statutowych na wypłatę dodatku wiejskiego par 3020

Dział 852  kwota  35.642,-
Rozdział 85205 kwota 750,-  Zmniejszenie wydatków związanych z działalnością statutową: Kwota 550 zł 
przeniesiona do rozdziału 85295 kwota 200 zł przeniesiona do rozdziału 85215
Rozdział 85212 kwota 31.126,- (30.000 zł Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji kwota 1.126 zmiana klasyfikacji 
ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na składki
Rozdział 85213 kwota 3.766,-  Decyzja z MUW zmniejszenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,




