
ZARZĄDZENIE NR 829/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 9941), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 20772)  oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy 
Nowa Dęba na 2018 rok przyjętej Uchwałą Nr XLIV/402/2018 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 
31 stycznia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę  185.206,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym:
1) dochody bieżące - 185.206,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 851 Ochrona zdrowia         560           560                    -   

85195 Pozostała działalność         560           560                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami          560            560                    -   

2. 852 Pomoc społeczna      4 055       4 055                    -   

85213

 Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej,niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące z zajęciach 
w centrum integracji społecznej      4 055        4 055                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami       4 055         4 055                    -   

3. 855 Rodzina  180 591    180 591                    -   
85501 Świadczenia wychowawcze    42 793      42 793                    -   

2060

dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci     42 793       42 793                    -   

85502

Świadczenia 
rodzinne,świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego  121 235    121 235                    -   
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2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami   121 235     121 235                    -   

85503 Karta Dużej Rodziny         170           170                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami          170            170                    -   

85504 Wspieranie rodziny    16 393      16 393                    -   

2690

środki z Funduszu Pracy otrzymane 
na realizację zadań wynikających 
z odrębnych ustaw (zatrudnienie 
asystentów rodziny)     16 393      16 393                   -   

Razem:  185 206   185 206                    -   

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę   160.600-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 160.600,-zł

 Tabela Nr 2 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 852 Pomoc społeczna      5 600        5 600                    -   

85228

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze      5 600        5 600                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami       5 600        5 600                    -   

2. 855 Rodzina  155 000    155 000                    -   
85504 Wspieranie rodziny  155 000    155 000                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami   155 000     155 000                    -   

Razem:  160 600    160 600                    -   

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 360.952,-zł zgodnie z tabelą nr 3, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 360.952,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 750 Administracja publiczna                 85 000   

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)                 85 000   
Wydatki bieżące                 85 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                 85 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  81 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                  46 000   
4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  35 000   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    4 000   
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4270 zakup usług remontowych                    2 000   

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej                    2 000   

2. 751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz 

sądownictwa                      304   

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezudentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie                      304   
Wydatki bieżące                      304   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       304   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      304   
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                        43   
4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                      183   
4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)                        78   

3. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa                   1 364   

75412 Ochotnicze straże pożarne                     830   
Wydatki bieżące                      830   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       830   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       830   
4280 zakup usług zdrowotnych                        20   

4520
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego                      810   

75416 Straż gminna (miejska)                      534   
Wydatki bieżące                      534   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       534   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       534   
4280 zakup usług zdrowotnych                       534   

4. 801 Oświata i wychowanie                 80 578   
80101 Szkoły podstawowe                 24 265   

Wydatki bieżące                 24 265   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  24 265   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    8 500   

4110 składki na ubezpieczenia społeczne                    7 000   
4120 składki na Fundusz Pracy                    1 500   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  15 765   
4210 zakup materiałów i wyposażenia                    5 000   
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       700   
4280 zakup usług zdrowotnych                        65   
4300 zakup usług pozostałych                 10 000   

80104 Przedszkola                   2 038   
Wydatki bieżące                   2 038   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    2 038   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                   2 038   
4280 zakup usług zdrowotnych                        38   
4300 zakup usług pozostałych                   2 000   
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80150

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                 40 000   
Wydatki bieżące                 40 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  40 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  40 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                  40 000   
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   1 500   

Wydatki bieżące                   1 500   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    1 500   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    1 500   
4300 zakup usług pozostałych                    1 500   

80195 Pozostała działalność                12 775   
Wydatki bieżące                 12 775   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       275   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      275   
4210 zakup materiałów i wyposażenia                       275   

2) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej                 12 500   

4307 zakup usług pozostałych (śr.UE)                 11 185   
4309 zakup usług pozostałych (śr.b.pań.)                    1 315   

5. 851 Ochrona zdrowia                      560   
85195 Pozostała działalność                     560   

Wydatki bieżące                      560   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       560   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       545   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                      453   
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)                        80   
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)                        12   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                     15   
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                       15   

6. 852 Pomoc społeczna                 10 555   

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie                  1 000   
Wydatki bieżące                   1 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    1 000   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    1 000   
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)                       300   
4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)                      700   

85213

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej,niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
z zajęciach w centrum integracji społecznej                  4 055   
Wydatki bieżące                  4 055   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   4 055   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                   4 055   

Id: B6885513-61D2-4BFE-92F1-6DDB41516D58. Przyjęty Strona 4



4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
UMiG-zad.zlec.)                   4 055   

85219 Ośrodki pomocy społecznej                   4 000   
Wydatki bieżące                  4 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    1 000   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                   1 000   

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)                   1 000   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 3 000   

3020
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.)                   3 000   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze                  1 500   
Wydatki bieżące                   1 500   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    1 500   

3020
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.włas.b.gm.)                   1 500   

7. 855 Rodzina              180 591   
85501 Świadczenia wychowawcze                 42 793   

z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       632   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       632   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                       632   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                  42 161   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                  42 161   

85502

Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego               121 235   
Wydatki bieżące               121 235   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   3 531   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   3 531   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                    3 531   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                117 704   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)               117 704   
85503 Karta dużej rodziny                      170   

Wydatki bieżące                      170   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       170   

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       170   
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                       170   

85504 Wspieranie rodziny                16 393   
Wydatki bieżące                 16 393   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                 16 393   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 16 393   

4010
wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.śr.z 
Funduszu Pracy)                  16 393   

8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   2 000   
90095 Pozostała działalność                   2 000   

Wydatki bieżące                   2 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    2 000   
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a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                   2 000   

4520
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego                   2 000   

Razem:               360 952   

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  336.346,-zł zgodnie z tabelą nr 4, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 261.346,-zł
2) wydatki majątkowe - 75.000,-zł

 Tabela Nr 4 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 750 Administracja publiczna                 85 000   

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)                  85 000   
Wydatki bieżące                  10 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  10 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    3 000   

4120 składki na Fundusz Pracy                     3 000   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    7 000   

4280 zakup usług zdrowotnych                    5 000   

4390
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii                    2 000   
Wydatki majątkowe                  75 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                  75 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 
3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań 
p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)                  75 000   

2. 751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz 

sądownictwa                       304   

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezudentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie                      304   
Wydatki bieżące                       304   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       304   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       304   

4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)                       304   

3. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa                    1 364   

75412 Ochotnicze straże pożarne                      830   
Wydatki bieżące                      830   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        830   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                       830   

4270 zakup usług remontowych                        830   
75416 Straż gminna (miejska)                       534   

Wydatki bieżące                       534   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       534   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        534   
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4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       134   
4410 podróże służbowe krajowe                        400   

4. 801 Oświata i wychowanie                  80 578   
80101 Szkoły podstawowe                 24 265   

Wydatki bieżące                  24 265   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  24 265   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    8 500   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                    8 500   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   15 765   

4260 zakup energii                   15 750   
4410 podróże służbowe krajowe                          15   

80104 Przedszkola                    2 038   
Wydatki bieżące                    2 038   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    2 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     2 000   

4260 zakup energii                    2 000   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          38   

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          38   
80110 Gimnazja                  40 000   

Wydatki bieżące                  40 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  40 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   40 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                   40 000   
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                    1 500   

Wydatki bieżące                    1 500   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     1 500   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     1 500   

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej                    1 500   

80195 Wydatki bieżące                  12 775   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       200   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        200   

4300 zakup usług pozostałych                        200   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          75   

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         75   
3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej                 12 500   

4247
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
(śr.UE)                  11 185   

4249
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
(śr.b.pań.)                    1 315   

5. 852 Pomoc społeczna                  12 100   

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie                    1 000   
Wydatki bieżące                    1 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    1 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    1 000   
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4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)                     1 000   

85219 Ośrodki pomocy społecznej                    4 000   
Wydatki bieżące                   4 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     4 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    4 000   

4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)                    4 000   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze                    7 100   
Wydatki bieżące                    7 100   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     7 100   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    4 600   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                    1 000   
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)                    1 000   
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)                        600   
4170 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                     2 000   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    2 500   

4300
zakup usług pozostałych (1.000,-zad.zlec., 1.500,-zł 
zad.włas.b.gm.)                     2 500   

6. 855 Rodzina                155 000   
85504 Wspieranie rodziny               155 000   

Wydatki bieżące                155 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     5 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     2 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                     2 000   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     3 000   

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                     3 000   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 150 000   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                 150 000   
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    2 000   

90095 Pozostała działalność                    2 000   
Wydatki bieżące                    2 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     2 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    2 000   

4430 różne opłaty i składki                     2 000   
Razem:                336 346   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

 

Burmistrz

Wiesław Ordon
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 

poz.1366
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