
 

 

Zarządzenie   Nr  8/2017 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 9 lutego 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. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póż. zm), Wójt Gminy zarządza co 

następuje: 

 

§ 1.W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok Nr  138/XVII/2016  Rady Gminy Nowy  

Duninów  z dnia  29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  9.544 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.700 zł 

Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 14.714.312,97 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 9.544 zł. Zmniejszone o kwotę 25.700 zł  do kwoty 

14.498.552,97 zł 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 215.760 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 9.544 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.700 zł. Plan 

wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 14.362.551,01 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 9.544 zł. Zmniejszone o kwotę 25.700 zł do kwoty 

13.479.366,51 zł 

Wydatki majątkowe stanowią kwotę  883.184,50 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  9.544,- (dochody bieżące) 

 

Dział 852 kwota  3.544,- 

Rozdział 85213 kwota 2.200,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji zadania zlecone. 

Rozdział 85213 kwota 900,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji zadania własne. 

Rozdział 85215 kwota 444,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji zadania zlecone. 

 

Dział 855 kwota  6.000,- 

Rozdział 85502 kwota 6.000,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji zadania zlecone. 

 

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

dochodów o kwotę  25.700,- (dochody bieżące) 

 

Dział 852 kwota  7.700,- 

Rozdział 85214 kwota 5.900,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji zadania własne. 

Rozdział 85216 kwota 1.300,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji zadania własne. 

Rozdział 85219 kwota 500,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji zadania własne. 

 

Dział 855 kwota  18.000,- 

Rozdział 85501 kwota 18.000,- Decyzja z MUW o zmniejszeniu planu dotacji zadania zlecone. 

 

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

wydatków o kwotę  9.544,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 852 kwota  3.544,- 

Rozdział 85213 kwota 2.200,- Zwiększenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania zlecone. 

Rozdział 85213 kwota 900,- Zwiększenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania własne. 

Rozdział 85215 kwota 444,- Zwiększenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania zlecone. 

 

Dział 855 kwota  6.000,- 

Rozdział 85502 kwota 6.000,- Zwiększenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania zlecone. 

 

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

wydatków o kwotę  25.700,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 852 kwota  7.700,- 

Rozdział 85214 kwota 5.900,- Zmniejszenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania własne. 

Rozdział 85216 kwota 1.300,- Zmniejszenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania własne. 

Rozdział 85219 kwota 500,- Zmniejszenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania własne. 

 

Dział 855 kwota  18.000,- 

Rozdział 85501 kwota 18.000,- Zmniejszenie środków w związku ze zmianą decyzji z MUW  zadania zlecone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


