
ZARZĄDZENIE NR 47/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 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 2019 rok przyjętej Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 
30 stycznia 2019 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 281.750,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym:
1) dochody bieżące - 281.750,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 852 Pomoc społeczna 281 750   281 750                   -   

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     1 100       1 100                    -   

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin      1 100        1 100                   -   

85214

Zasiłki okresowe, celowe 
i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe   74 900     74 900                    -   

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin    74 900      74 900                   -   

85219 Ośrodki pomocy społecznej     3 000       3 000                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami      3 000        3 000                   -   

85228

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze   12 100     12 100                   -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami    12 100      12 100                    -   

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 190 650   190 650                    -   

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 190 650    190 650                   -   

Razem: 281 750   281 750                    -   

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 709.816,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
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1) dochody bieżące - 709.816,-zł
 Tabela Nr 2 

 w tym: 
Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 750 Administracja publiczna       516           516                    -   

75011 Urzędy wojewódzkie        516          516                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami         516           516                    -   

2. 852 Pomoc społeczna     8 900        8 900                    -   
85216 Zasiłki stałe     8 900        8 900                   -   

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin      8 900         8 900                    -   

3. 855 Rodzina 700 400    700 400                    -   
85501 Świadczenia wychowawcze 315 300    315 300                    -   

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   315 300     315 300                   -   

85502

Świadczenia 
rodzinne,świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 332 300    332 300                   -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami   332 300     332 300                    -   

85504 Wspieranie rodziny   49 500      49 500                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami     49 500       49 500                    -   

85513

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 
oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów     3 300        3 300                    -   

2010

dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami      3 300        3 300                    -   

Razem: 709 816   709 816                    -   
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§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  316.679,-zł zgodnie z tabelą nr 3, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 316.679,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo                       266   

01008 Melioracje wodne                      266   
Wydatki bieżące                       266   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        266   
 a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        266   

4430 różne opłaty i składki                        266   
2. 750 Administracja publiczna                  13 574   

75011 Urzędy wojewódzkie                       335   
Wydatki bieżące                       335   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        335   
 a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        335   

4700
szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)                       335   

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)                  13 239   
Wydatki bieżące                  13 239   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                  13 239   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  13 239   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                   13 239   

3. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                       729   
75416 Straż gminna (miejska)                       729   

Wydatki bieżące                      729   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        729   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        729   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                       729   
4. 801 Oświata i wychowanie                  15 660   

80101 Szkoły podstawowe                  11 510   
Wydatki bieżące                  11 510   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   11 510   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    7 000   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                     7 000   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     4 510   

4270 zakup usług remontowych                     4 500   
4530 podatek od towarów i usług (VAT)                          10   

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                    2 150   
Wydatki bieżące                    2 150   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     2 150   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     2 150   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                    2 150   
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80149

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci przedszkolnych, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego                    1 750   
Wydatki bieżące                    1 750   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     1 750   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    1 750   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                    1 750   

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                       250   
Wydatki bieżące                       250   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        250   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        250   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                       250   
5. 852 Pomoc społeczna                281 750   

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                    1 100   
Wydatki bieżące                    1 100   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    1 100   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     1 100   

4130
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
MGOPS-zad.włas.b.pań.)                     1 100   

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe                  74 900   
Wydatki bieżące                  74 900   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                  74 900   

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)                   74 900   
85219 Ośrodki pomocy społecznej                    3 000   

Wydatki bieżące                    3 000   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     3 000   

3110 składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.)                     3 000   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze                  12 100   
Wydatki bieżące                  12 100   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   12 100   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane         12 100   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                     8 000   
4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)                     4 100   

85230 Pomoc w zakresie dożywiania                190 650   
Wydatki bieżące                190 650   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 190 650   

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)                 190 650   
6. 926 Kultura fizyczna                    4 700   

92604 Instytucje kultury fizycznej                    3 000   
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Wydatki bieżące                    3 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     3 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     3 000   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                     3 000   
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                    1 700   

Wydatki bieżące                    1 700   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     1 700   

3040
nagrody o charakterze szczególnym niezależne od 
wynagrodzeń                     1 700   

Razem:               316 679   

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  744.745,-zł zgodnie z tabelą nr 4, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 744.745,-zł

 Tabela Nr 4 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo                       266   

01008 Melioracje wodne                       266   
Wydatki bieżące                      266   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        266   
 a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        266   

4390
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii                        266   

2. 750 Administracja publiczna                  14 090   
75011 Urzędy wojewódzkie                       851   

Wydatki bieżące                       851   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                       851   
 a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                       851   

4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                       851   

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)                  13 239   
Wydatki bieżące                  13 239   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    13 239   
 a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    13 239   

4300 zakup usług pozostałych                     13 239   

3. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                       729   
75416 Straż gminna (miejska)                       729   

Wydatki bieżące                       729   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        729   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        729   

4120 składki na Fundusz Pracy                        729   
4. 801 Oświata i wychowanie                  15 660   

80101 Szkoły podstawowe                  10 160   
Wydatki bieżące                  10 160   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   10 160   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     5 650   
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4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                     5 650   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     4 510   

4210 zakup materiałów i wyposażenia                       4 510   

80103
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych                    1 500   
Wydatki bieżące                    1 500   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     1 500   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     1 500   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                     1 500   
80110 Gimnazja                    4 000   

Wydatki bieżące                    4 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                    4 000   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    4 000   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                     4 000   
5. 852 Pomoc społeczna                    8 900   

85216 Zasiłki stałe                    8 900   
Wydatki bieżące                    8 900   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    8 900   

3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)                     8 900   
6. 855 Rodzina               700 400   

85501 Świadczenia wychowawcze                315 300   
Wydatki bieżące               315 300   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     4 660   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     4 660   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                     4 660   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 310 640   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                 310 640   

85502

Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego                332 300   
Wydatki bieżące                332 300   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     9 679   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     9 679   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                     9 679   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 322 621   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                 322 621   
85504 Wspieranie rodziny                  49 500   

Wydatki bieżące                  49 500   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     1 600   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     1 600   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                    1 600   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    47 900   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                    47 900   

85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                    3 300   
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Wydatki bieżące                    3 300   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     3 300   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     3 300   

4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne   
(podopieczniUMiG-zad.zlec.)                     3 300   

7. 926 Kultura fizyczna                    4 700   
92604 Instytucje kultury fizycznej                    3 000   

Wydatki bieżące                    3 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     3 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     3 000   

4210 zakup materiałów i wyposażenia                     3 000   
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                    1 700   

Wydatki bieżące                    1 700   
z tego
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     1 700   

3250 stypendia różne (stypendia sportowe)                     1 700   
Razem:                744 745   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

  
  
  

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 
1432 i 2500

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 
poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500
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