
ZARZĄDZENIE NR 339/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 8691))oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy 
Nowa Dęba na 2020 rok przyjętej Uchwałą Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 
30 stycznia 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 300,-zł zgodnie z tabelą nr 1 w tym:
a) dochody bieżące - 300,-zł

 Tabela Nr 1 
 w tym: 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:  bieżące  majątkowe 

1. 751

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony państwa oraz 
sądownictwa         300           300                   -   

75109

Wybory do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików 
województw, wyborów 
wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miat oraz 
referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie        300          300                    -   

2010

dot.cel.z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie         300           300                    -   

Razem:         300           300                    -   

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 14.526,-zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym
1) wydatki bieżące - 14.526,-zł

 Tabela Nr 2 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  

1. 751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz 

sądownictwa                    1 471   

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                    1 471   
Wydatki bieżące                   1 471   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                        366   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                       366   

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)                       366   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    1 105   

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)                    1 105   

2. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                  10 000   
75421 Zarządzanie kryzysowe                  10 000   

Wydatki bieżące                  10 000   
z tego
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1) wydatki jednostek budżetowych                   10 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  10 000   

4210 zakup materiałów i wyposażenia                   10 000   
3. 855 Rodzina                    1 000   

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego                    1 000   
Wydatki bieżące                   1 000   
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.zlec.)                    1 000   

4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    2 055   
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                    2 055   

Wydatki bieżące                    2 055   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     2 055   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     2 055   

4300 zakup usług pozostałych                     2 055   
Razem:                  14 526   

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 14.226,-zł zgodnie z tabelą nr 3, w tym:
1) wydatki bieżące - 14.226,-zł

 Tabela Nr 3 
Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  

1. 751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz 

sądownictwa                    1 171   

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                    1 171   
Wydatki bieżące                   1 171   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     1 171   
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       921   

4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)                       115   
4120 składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)                          23   
4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)                       783   

b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                       250   

4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                        200   
4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)                         50   

2. 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                  10 000   
75421 Zarządzanie kryzysowe                  10 000   

Wydatki bieżące                  10 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                   10 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   10 000   

4300 zakup usług pozostałych                   10 000   
3. 855 Rodzina                    1 000   
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85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego                    1 000   
Wydatki bieżące                    1 000   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     1 000   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                    1 000   

4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)                     1 000   
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    2 055   

90095 Pozostała działalność                    2 055   
Wydatki bieżące                   2 055   
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych                     2 055   
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                     2 055   

4260 zakup energii                    2 055   
Razem:                  14 226   

§ 4. 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. 1622, poz. 1696, 
poz.2020
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