
 

 

Zarządzenie Nr 62/2017 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 13 grudnia 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 2017 r poz. 1875), 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 )Wójt Gminy zarządza 

co następuje: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 193,78 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15.284,78 zł 

Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 16.500.595,26 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 96,89 zł. Zmniejszone o kwotę 15.187,89 zł do kwoty 

15.397.932,26 zł 

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 96,89 zł. Zmniejszone o kwotę 96,89 zł do kwoty 

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 22.296,31 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 37.387,31. 

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 18.017.373,25 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 22.199,42 zł. Zmniejszone o kwotę 37.290,42 zł  

do kwoty 14.500.621,75 zł 

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 96,89 zł. Zmniejszone o kwotę 96,89 zł do kwoty 

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  193,78 (dochody bieżące 96,89, majątkowe 96,89) 

 

Dział 801 kwota  193,78 

Rozdział 80195 kwota 193,78 Zmiana klasyfikacji – środki europejskie  (czwarta cyfra 7) na środki z budżetu 

państwa (czwarta cyfra 9) 

 

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

dochodów o kwotę  15.284,78 (dochody bieżące 15.187,89, majątkowe 96,89) 

 

Dział 801 kwota  193,78 

Rozdział 80195 kwota 193,78 Zmiana klasyfikacji – środki europejskie  (czwarta cyfra 7) na środki z budżetu 

państwa (czwarta cyfra 9) 

 

Dział 852 kwota  14.461,- 

Rozdział 85213 kwota 419,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

Rozdział 85214 kwota 6.500,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych.  

Rozdział 85216 kwota 7.542,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków stałych. 

 

Dział 855 kwota  630,- 

Rozdział 85501 kwota 630,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia 

wychowawczego. 

 

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

wydatków o kwotę  22.296,31 (wydatki bieżące 22.199,42, majątkowe 96,89) 

 

Dział 400 kwota  279,- 

Rozdział 40002 kwota 279,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenia kwota 58 zł i wydatki 

osobowe kwota 221 zł. 

 

Dział 754 kwota  78,- 

Rozdział 75412 kwota 78,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów. 

 

Dział 801 kwota  8.306,78 

Rozdział 80104 kwota 8.113,- Zmiana klasyfikacji z wydatków osobowych rozdział 80110 oraz z wynagrodzeń 

rozdział 80113 na zapłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Płocku                                                                                    

Rozdział 80195 kwota 193,78 Zmiana klasyfikacji – środki europejskie  (czwarta cyfra 7) na środki z budżetu 

państwa (czwarta cyfra 9) 

 

Dział 851 kwota  401,-                                                                                                                                           

Rozdział 85154 kwota 401,- Zmiana klasyfikacji z opłat na wynagrodzenia bezosobowe. 

 

Dział 855 kwota  5.921,53 

Rozdział 85502 kwota 5.921,53,- Zmiana klasyfikacji ze składek ZUS i zakupu materiałów na świadczenia 

społeczne i wynagrodzenia  

 

Dział 900 kwota  7.310,-                                                                                                                                        

Rozdział 90001 kwota 2.751,- Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 500 zł przeznaczeniem na zakup energii oraz 



 

 

kwota 2.251 zł zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń i wydatków osobowych na zakup energii.                                                                                                                                                              

Rozdział 90002 kwota 559,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zakup usług.                                                

Rozdział 90015 kwota 4.000,- Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup energii 

 

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

wydatków o kwotę  37.387,31 (wydatki bieżące 37.290,42, majątkowe 96,89) 

 

Dział 400 kwota  279,- 

Rozdział 40002 kwota 279,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenia kwota 58 zł i wydatki 

osobowe kwota 221 zł. 

 

Dział 754 kwota  78,- 

Rozdział 75412 kwota 78,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów. 

 

Dział 758 kwota  4.500,-                                                                                                                                        

Rozdział 75818 kwota 4.500,- Uruchomienie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup energii rozdział 

90001 kwota 500 zł rozdział 90015 kwota 4.000 zł  

 

Dział 801 kwota  8.306,78 

Rozdział 80110 kwota 6.768,- Zmiana klasyfikacji z wydatków osobowych na zapłatę za dzieci uczęszczające do 

przedszkoli w Płocku.                                                                                                                                            

Rozdział 80113 kwota 1.345,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zapłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli 

w Płocku                                                                                                                                                                

Rozdział 80195 kwota 193,78 Zmiana klasyfikacji – środki europejskie  (czwarta cyfra 7) na środki z budżetu 

państwa (czwarta cyfra 9) 

 

Dział 851 kwota  401,-                                                                                                                                           

Rozdział 85154 kwota 401,- Zmiana klasyfikacji z opłat na wynagrodzenia bezosobowe. 

 

Dział 852 kwota  14.461,- 

Rozdział 85213 kwota 419,- Zmniejszenie środków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Rozdział 85214 kwota 6.500,- Zmniejszenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych.  

Rozdział 85216 kwota 7.542,- Zmniejszenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 

 
Dział 855 kwota  6.551,53 

Rozdział 85501 kwota 630,- Zmniejszenie środków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. 

Rozdział 85502 kwota 5.921,53 Zmiana klasyfikacji ze składek ZUS i zakupu materiałów na świadczenia społeczne i 

wynagrodzenia 

 

Dział 900 kwota  2.810,-                                                                                                                                        

Rozdział 90001 kwota 2.251,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń i wydatków osobowych na zakup energii.                                                                                                                                                              

Rozdział 90002 kwota 559,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń na zakup usług.                                                 

 

 

 

 
 


