
 

 

Zarządzenie Nr 58/2017 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 30 listopada 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. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póż. zm), 

Wójt Gminy zarządza co następuje: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 134.089 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12.143 zł 

Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 16.515.686,26 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 134.089 zł. Zmniejszone o kwotę 12.143 zł do kwoty 

15.413.023,75 zł 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.102.663 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 164.113,95 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 

42.167,95. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 18.032.464,25 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 164.113,95 zł. Zmniejszone o kwotę 42.167,95 zł  

do kwoty 14.515.712,75 zł 

Wydatki majątkowe stanowią kwotę  3.516.751,50 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  134.089,- (dochody bieżące) 

 

Dział 855 kwota  134.089,- 

Rozdział 85501 kwota 72.710,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia 

wychowawczego. 

Rozdział 85502 kwota 61.379,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

 

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

dochodów o kwotę  12.143,- (dochody bieżące) 

 

Dział 852 kwota  12.143- 

Rozdział 85213 kwota 876,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek do opiekuna. 

Rozdział 85215 kwota 67,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego 

dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  

Rozdział 85230 kwota 11.200,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

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

wydatków o kwotę  164.113,95 (wydatki bieżące) 

 

Dział 750 kwota  7.000,- 

Rozdział 75023 kwota 7.000,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zakup materiałów i usług. 

 

Dział 801 kwota  7.132,- 

Rozdział 80195 kwota 7.132,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenia. 

 

Dział 851 kwota  500,- 

Rozdział 85154 kwota 500,- Zmiana klasyfikacji z opłat na wynagrodzenia. 

 

Dział 852 kwota  2.800,- 

Rozdział 85219 kwota 2.800,- Zmiana klasyfikacji (środki własne) z świadczeń społecznych  na zakup materiałów 

 

Dział 855 kwota  134.381,95 

Rozdział 85501 kwota 72.710,85 Środki z dotacji na realizację świadczenia wychowawczego kwota 72.710 zł 

Zmiana klasyfikacji z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na fundusz pracy kwota 0,85 

Rozdział 85502 kwota 61.379,- Środki z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Rozdział 85504 kwota 292,10 Zmiana klasyfikacji z wydatków na zadania statutowe na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych.  

 

Dział 900 kwota  12.300,-                                                                                                                                        

Rozdział 90001 kwota 6.000,- Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług (odprowadzanie ścieków 

do Płocka)                                                                                                                                                              

Rozdział 90002 kwota 6.300,- Zmiana klasyfikacji z zakupu usług na wynagrodzenia. 

 

 

 

 



 

 

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

wydatków o kwotę  42.167,95 (wydatki bieżące) 

 

Dział 750 kwota  7.000,- 

Rozdział 75095 kwota 7.000,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zakup materiałów i usług. 

 

Dział 758 kwota  6.000,-                                                                                                                                        

Rozdział 75818 kwota 6.000,- Uruchomienie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług 

(odprowadzanie ścieków do Płocka) 

 

Dział 801 kwota  7.132,- 

Rozdział 80195 kwota 7.132,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenia. 

 

Dział 851 kwota  500,- 

Rozdział 85154 kwota 500,- Zmiana klasyfikacji z opłat na wynagrodzenia. 

 

Dział 852 kwota  14.943,- 

Rozdział 85213 kwota 876,- Zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek do opiekuna. 

Rozdział 85215 kwota 67,- Zmniejszenie środków  przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  

Rozdział 85230 kwota 14.000,- Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” kwota 11.200,- Zmiana klasyfikacji (środki własne) z świadczeń społecznych  na zakup 

materiałów w rozdziale 85219 kwota 2.800,- 

 

Dział 855 kwota  292,95 

Rozdział 85501 kwota 0,85 Zmiana klasyfikacji z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na fundusz pracy 

Rozdział 85504 kwota 292,10,- Zmiana klasyfikacji z wydatków na zadania statutowe na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych.  

 

Dział 900 kwota  6.300,-                                                                                                                                        

Rozdział 90002 kwota 6.300,- Zmiana klasyfikacji z zakupu usług na wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


