Zarządzenie Nr 42/2014
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 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 2014 rok Nr 218/XXIX/13 Rady Gminy Nowy
Duninów z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76.580 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem
wynosi 12.771.139,87
Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 13.580 zł do kwoty 11.384.305,87 zł
Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 63.000 zł do kwoty 1.386.834 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały
Budżetowej na 2014 rok
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 90.130,04 zł . Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.550,04
zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 12.559.885,37 zł
Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 27.130,04 zł . Zmniejszone o kwotę 13.550,04 zł do
kwoty 10.893.887,37
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 63.000 zł do kwoty 1.665.998 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej na 2014 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 2014 rok
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2012 rok

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte
Wieloletnią prognozą finansowa.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
Budżetowej na 2012 rok
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na zwiększeniu planu
dochodów o kwotę 76.580,- ( dochody bieżące 13.580,- majątkowe 63.000,- )
Dział 600 kwota 63.000,Rozdział 60016 kwota 63.000,- Środki z Województwa Mazowieckiego związane z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap II”
Dział 852 kwota 13.580,Rozdział 85295 kwota 13.580,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji
W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na zwiększeniu planu
wydatków o kwotę 90.130,04 ( wydatki bieżące 27.130,04 majątkowe 63.000,- )
Dział 600 kwota 63.000,Rozdział 60016 kwota 63.000,- Środki z Województwa Mazowieckiego związane z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap II”
Dział 630 kwota 3.818,Rozdział 63003 kwota 3.818,- Zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie gminnej
plaży w Soczewce na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla ratownika zatrudnionego na podstawie umowy
zlecenie.
Dział 852 kwota 23.280,Rozdział 85206 kwota 700,- Zmiana klasyfikacji z składek ZUS na podróże krajowe
Rozdział 85212 kwota 9.000,- Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów
Rozdział 85295 kwota 13.000,- Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu
wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Rozdział 85295 kwota 580,- Środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Dział 853 kwota 32,04
Rozdział 85395 kwota 32,04 Zmiana klasyfikacji w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu planu
wydatków o kwotę 13.550,04 ( wydatki bieżące )
Dział 630 kwota 3.818,Rozdział 63003 kwota 3.818,- Zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie gminnej
plaży w Soczewce na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla ratownika zatrudnionego na podstawie umowy
zlecenie.
Dział 852 kwota 9.700,Rozdział 85206 kwota 700,- Zmiana klasyfikacji z składek ZUS na podróże krajowe
Rozdział 85212 kwota 9.000,- Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów
Dział 853 kwota 32,04
Rozdział 85395 kwota 32,04 Zmiana klasyfikacji w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy o finansach publicznych.

