
ZARZĄDZENIE NR 224/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 20 listopada 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 2019 r. poz. 5061), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 8692) 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 1.428.847,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 
w tym:
1) dochody bieżące - 1.428.847,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 750 Administracja publiczna    10 723      10 723                 -   

75011 Urzędy wojewódzkie    10 723      10 723                 -   

2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami 
(w tym pozostałe zadania-5.757,-
zł zakresu spraw obywatelskich-
4.966,-zł)     10 723        10 723                  -   

2. 851 Ochrona zdrowia        840           840                  -   
85195 Pozostała działalność         840           840                  -   

2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami           840            840                  -   

3. 852 Pomoc społeczna    18 319      18 319                  -   
85219 Ośrodki pomocy społecznej  18 319      18 319               -   

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin     18 319         18 319              -   

4. 855 Rodzina 1 398 965   1 398 965                  -   
85501 Świadczenia wychowawcze 1 350 000   1 350 000                  -   

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  1 350 000    1 350 000                  -   

85502

Świadczenia 
rodzinne,świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego      48 344        48 344                -   
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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        48 344        48 344                 -   

85503 Karta Dużej Rodziny           150             150                 -   

 2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami         150              150                 -   

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           471             471                 -   

2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami           471              471                 -   

Razem: 1 428 847   1 428 847                  -   

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 47.986,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 
w tym:
1) dochody bieżące - 47.986

 Tabela Nr 2 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 
1. 852 Pomoc społeczna       9 596          9 596                  -   

85203 Ośrodki wsparcia        2 629          2 629                  -   

2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami         2 629           2 629                  -   

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        1 959          1 959                  -   

2030

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin         1 959           1 959                  -   

85219 Ośrodki pomocy społecznej        1 300          1 300                  -   

2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami          1 300           1 300                  -   
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85228

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze        3 708          3 708                  -   

2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami          3 708           3 708                  -   

2. 855 Rodzina      38 390        38 390                  -   
85504 Wspieranie rodziny      38 390        38 390                  -   

2010

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami       38 390         38 390                  -   

Razem:      47 986        47 986                  -   

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  1.469.804,-zł zgodnie z tabelą nr 3, 
w tym
1) wydatki bieżące - 1.455.804,-zł
2) wydatki majątkowe - 14.000,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 600 Transport i łączność                  14 000   

60016 Drogi publiczne gminne                  14 000   
Wydatki majątkowe                 14 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   14 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie 
Nowa Dęba w tym: wykonanie drogi na ul. 
Weneckiej)                   10 000   

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(odwodnienie drogi gminnej Załuże)                     4 000   

2. 750 Administracja publiczna                  10 723   
75011 Urzędy wojewódzkie                  10 723   

Wydatki bieżące                  10 723   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   10 723   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    8 000   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                     8 000   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    2 723   

4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)                          91   
4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                     2 632   

3. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                    4 000   
75412 Ochotnicze straże pożarne                    4 000   

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

4430 różne opłaty i składki                     4 000   
4. 851 Ochrona zdrowia                       840   

85195 Pozostała działalność                       840   
Wydatki bieżące                       840   
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z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        840   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        758   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                       633   
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)                        110   
4120 składki na Funfusz Pracy (zad.zlec.)                         15   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                          82   

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                         82   
5. 852 Pomoc społeczna                  36 276   

85219 Ośrodki pomocy społecznej                 28 290   
Wydatki bieżące                  28 290   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   28 290   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   18 319   

4010
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.zwłas.b.pań.)                   18 319   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     9 971   

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)                     8 871   

4520
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego (zad.włas.b.gm.)                     1 100   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze                    7 986   
Wydatki bieżące                    7 986   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     4 986   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     4 986   

4010
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.włas.b.gm.)                     4 986   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     3 000   

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

6. 855 Rodzina             1 403 965   
85501 Świadczenia wychowawcze             1 350 000   

Wydatki bieżące            1 350 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   16 008   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  12 645   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                     9 800   
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)                     2 500   
4120 składki na Funfusz Pracy (zad.zlec.)                        345   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     3 363   

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                     1 000   
4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                    2 363   

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              1 333 992   
3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)              1 333 992   

85502

Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego                  48 344   
Wydatki bieżące                  48 344   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     1 408   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       896   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                        896   
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b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        512   

4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                        512   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                   46 936   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                   46 936   
85503 Karta Dużej Rodziny                       150   

Wydatki bieżące                       150   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        150   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        150   

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                        150   
85504 Wspieranie rodziny                    5 000   

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

4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)                    5 000   

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                       471   
Wydatki bieżące                       471   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        471   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        471   

4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne   
(podopieczniUMiG-zad.zlec.)                        471   

Razem:             1 469 804   

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę  88.943,-zł zgodnie z tabelą nr 4, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 74.943,-zł
2) wydatki majątkowe - 14.000,-zł

 Tabela Nr 4 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  
1. 600 Transport i łączność                   14 000   

60016 Drogi publiczne gminne                  14 000   
Wydatki majątkowe                   14 000   
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                    14 000   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R 
zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - 
podstrefa Nowa Dęba)                    14 000   

2. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                     4 000   
75412 Ochotnicze straże pożarne                     4 000   

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

4260 zakup energii                      4 000   
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3. 852 Pomoc społeczna                   27 553   
85203 Ośrodki wsparcia                     2 629   

Wydatki bieżace                     2 629   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                      1 542   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     1 542   

4270 zakup usług remontowych (zad.zlec.)                      1 542   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1 087   

3020
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
(zad.zlec.)                      1 087   

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                     1 959   
Wydatki bieżące                     1 959   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                      1 959   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                      1 959   

4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni 
MGOPS-zad.włas.b.pań.)                     1 959   

85219 Ośrodki pomocy społecznej                   11 271   
Wydatki bieżące                   11 271   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                      9 971   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      9 971   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)                      9 971   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     1 300   

3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                      1 300   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze                   11 694   
Wydatki bieżące                   11 694   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   11 694   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    11 194   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                      3 208   

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zwłas.b.gm.)                     7 986   
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        500   

4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)                        500   
4. 855 Rodzina                   43 390   

85504 Wspieranie rodziny                   43 390   
Wydatki bieżące                   43 390   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                      6 340   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      6 072   

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                        940   

4010
wynagrodzenia osobowe pracowników 
(zad.włas.b.gm.-MGOPS)                      5 000   

4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)                        120   
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)                          12   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        268   

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                       120   
4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                       148   
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2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    37 050   
3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)                   37 050   

Razem:                   88 943   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649
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