
 

 

Zarządzenie   Nr  63/2016 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 28 listopada 2016  roku 

 

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2016 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 2013 r. poz. 885 z póż. zm.), Wójt Gminy zarządza co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2016 rok Nr  81/XI/2015  Rady Gminy Nowy  

Duninów  z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  50.830  zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.979 zł.  

Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 14.576.329,15 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 50.830 zł Zmniejszone o kwotę 1.979 zł do kwoty 

14.247.652,77 zł 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 328.676,38 zł  

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

Budżetowej na 2016 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.830 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.979 zł. Plan 

wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 14.021.329,15 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 50.830 zł. Zmniejszone o kwotę 1.979 zł do kwoty 

13.490.719,50 zł 

Wydatki majątkowe stanowią kwotę  530.609,65 zł 

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

Budżetowej na 2016 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 2016 rok  

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

UZASADNIENIE 

W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę  50.830 (dochody bieżące) 

 

Dział 754 kwota 1.000,- 

Rozdział 75412 kwota 1.000,- Środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących 

związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej dla OSP w Nowym Duninowie. 

 

Dział 801 kwota  50,- 

Rozdział 80101 kwota 50,- Decyzja z  MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

Dział 852 kwota  49.780,- 

Rozdział 85211 kwota 31.630,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację 

świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. 

Rozdział 85212 kwota 18.150,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 

W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu  planu 

dochodów o kwotę  1.979,- (dochody bieżące) 

 

Dział 750 kwota 1.262,- 

Rozdział 75011 kwota 1.262,- Decyzja z  MUW o zmniejszeniu planu dotacji  przeznaczonej na realizację zadań 

wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 

osobistych 

 

Dział 852 kwota  717,- 

Rozdział 85213 kwota 551,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji  przeznaczonej na opłacenie składek na 

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

Rozdział 85215 kwota 46,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 

Rozdział 852955 kwota 120,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań 

związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę  50.830 (wydatki bieżące) 

 

Dział 754 kwota 1.000,- 

Rozdział 75412 kwota 1.000,- Środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących 

związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej dla OSP w Nowym Duninowie. 

 

Dział 801 kwota  50,- 

Rozdział 80101 kwota 50,- Środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

Dział 852 kwota  49.780,- 

Rozdział 85211 kwota 31.630,- Środki na realizację świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. 

Rozdział 85212 kwota 18.150,- Środki na dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

 
W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu  planu 

wydatków o kwotę  1.979,- (dochody bieżące) 

 

Dział 750 kwota 1.262,- 

Rozdział 75011 kwota 1.262,- Zmniejszeniu planu wydatków  przeznaczonych na realizację zadań wynikających z 

ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 



 

 

Dział 852 kwota  717,- 

Rozdział 85213 kwota 551,- Zmniejszeniu planu wydatków  przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie 

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

Rozdział 85215 kwota 46,- Zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat 

zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 

Rozdział 852955 kwota 120,- Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z 

przyznaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


