
ZARZĄDZENIE NR 695/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372[1]), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305[2]), Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co 
następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę: 6.913,32 zł, zgodnie z tabelą nr 
1, w tym dochody bieżące - 6.913,32 zł  

       Tabela Nr 1  
 w tym:  

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:   bieżące  majątkowe  

1. 754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

         
266,32    

         
266,32      -      

  75414  Obrona cywilna  266,32       266,32     

   2010 

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

         
266,32    

         
266,32     

3. 855   Rodzina  6 647,00     6 647,00     

  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  6 647,00     6 647,00     

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 
gminnym) ustawami   6 647,00     6 647,00     

    Razem:  6 913,32     6 913,32     
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę: 47.018,37 zł, zgodnie z tabelą nr 

2, w tym dochody bieżące - 47.018,37,- zł 

        Tabela Nr 2  
 w tym:  

Lp. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów  Ogółem:   bieżące  majątkowe  

 1. 852   Pomoc społeczna 47 018,37    47 018,37     
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  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   1 546,00    1 546,00     

   2030 

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin   1 546,00      1 546,00     

  85214  

Zasiłki okresowe, celowe i 
pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe   5 001,00     5 001,00     

   2030 

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin   5 001,00      5 001,00     

  85216  Zasiłki stałe  4 918,00     4 918,00     

   2030 

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin   4 918,00      4 918,00     

  85228  

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  18 193,37    18 193,37     

   2010 

dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 
(związkom gminnym) ustawami   16 800,00     16 800,00     

   2030 

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin   1 393,37      1 393,37     

  85230  Pomoc w zakresie dożywiania  17 360,00    17 360,00     

   2030 

dot.cel.otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin  17 360,00      17 360,00     

    Razem:  47 018,37    47 018,37     
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 168.113,54 zł zgodnie z tabelą nr 3, 

w tym: 
1) wydatki bieżące -92.113,54 zł 
2) wydatki majątkowe - 76.000,- zł 
      Tabela Nr 3  

Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:    K w o t a   
1. 750   Administracja publiczna                6 300,00    

  75023  
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)                1 000,00    

    Wydatki bieżące                1 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 1 000,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                 1 000,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebedących członkmi 
korpusu służby cywilnej                 1 000,00    

  75085  
Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego                 5 300,00    

    Wydatki bieżące                 5 300,00    
    z tego  
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    1) wydatki jednostek budżetowych                 5 300,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 5 000,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                  5 000,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        300,00    

   4300 zakup usług pozostałych                    200,00    

   4700 
szkolenia pracowników niebedących członkmi 
korpusu służby cywilnej                     100,00    

2. 754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                9 966,32    
  75412  Ochotnicze straże pożarne                 9 700,00    
    Wydatki bieżące                 9 700,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 9 700,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                4 700,00    
   4170 wynagrodzenie bezosobowe                 4 700,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                 5 000,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia                  5 000,00    
  75414  Obrona cywilna                    266,32    
    Wydatki bieżące                     266,32    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                     266,32    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     266,32    

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)                    266,32    
3. 801   Oświata i wychowanie               39 829,00    
  80101  Szkoły podstawowe               19 180,00    
    Wydatki bieżące                  14 180,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                  14 180,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    820,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                     500,00    

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy                       20,00    

   4170 wynagrodzenia bezosobowe                     300,00    

    
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  13 360,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia                 5 730,00    
   4260 zakup energii                 5 000,00    
   4300 zakup usług pozostałych                 2 550,00    
   4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                       80,00    
    Wydatki majątkowe                  5 000,00    
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                  5 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w 
Alfredówce)                 5 000,00    

  80104  Przedszkola                 4 300,00    
    Wydatki bieżące                 4 300,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 4 300,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   300,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe                    300,00    
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b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                 4 000,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia                 2 000,00    
   4260 zakup energii                  2 000,00    

  80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, 
pddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego                    410,00    

    Wydatki bieżące                    410,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                    410,00    

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    410,00    
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                    300,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                    110,00    

  80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych                        100,00    

    Wydatki bieżące                    100,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                     100,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    100,00    
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne                    100,00    
  80195  Pozostała dzialalność               15 839,00    
    Wydatki bieżące                  15 839,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                  15 839,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  15 839,00    

   4300 zakup usług pozostałych                  15 839,00    
4. 851   Ochrona zdrowia               14 000,00    
  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi               14 000,00    
    Wydatki bieżące               14 000,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                  14 000,00    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               14 000,00    
   4170 wynagrodzenia bezosobowe                  14 000,00    

5. 852   Pomoc społeczna                1 671,22    

  85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie                1 500,00    

    Wydatki bieżące                1 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                 1 500,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                 1 500,00    

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)                 1 500,00    
  85295  Pozostała działalność                    171,22    
    Wydatki bieżące                    171,22    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                    171,22    
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    11,22    

   4129 

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy ( Świetlica-MGOPS, 
k.kwalifikowane b.p)                          11,22    
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b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                   160,00    

   4309 
zakup usług pozostałych (Świetlica MGOPS, 
k.kwalifikowane b.p)                   160,00    

6. 855   Rodzina                6 647,00    

  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              6 647,00    

    Wydatki bieżące                6 647,00    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych                6 647,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                6 647,00    

   4130 
składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
UMiG-zad.zlec.)               6 647,00    

7. 900   
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska              89 700,00    
  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska              71 000,00    
    Wydatki majątkowe              71 000,00    
    z tego   
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                  71 000,00    

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Alfredówka wraz z Budą 
Stalowską i Tarnowskiej Woli,  oraz rozbudowa i 
przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce-II 
zadanie)                  71 000,00    

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg              18 100,00    
    Wydatki bieżące              18 100,00    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych                  18 100,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                  18 100,00    

   4270 zakup usług remontowych                  18 000,00    
   4430 różne opłaty i składki                     100,00    
  90095  Pozostała dzialalność                    600,00    
    Wydatki bieżące                    600,00    
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych                    600,00    

    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych                        600,00    

   4430 różne opłaty i składki                     600,00    
    Razem:            168 113,54    

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 208.218,59 zł, zgodnie z tabelą nr 4, 
w tym : 
1) wydatki bieżące - 137.218,59,- zł 
2) wydatki majątkowe - 71.000,-zł 
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     Tabela Nr 4 

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

1. 750   Administracja publiczna 6 300,00   

  75023  
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 1 000,00   

    Wydatki bieżące 1 000,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00   

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00   
   4280 zakup składki zdrowotnej 1 000,00   

  75085  
Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 5 300,00   

    Wydatki bieżące 5 300,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 5 300,00   
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00   
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00   

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 1 000,00   

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 300,00   
   4410 podróże krajowe służbowe 300,00   

2. 754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 9 700,00   
  75412  Ochotnicze straże pożarne 9 700,00   
    Wydatki bieżące 9 700,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 9 700,00   
    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 700,00   
   4260 zakup energii 4 700,00   
   4270 zakup usług remontowych 5 000,00   

3. 801   Oświata i wychowanie 39 829,00   
  80101  Szkoły podstawowe 30 019,00   
    Wydatki bieżące 30 019,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 30 019,00   
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 439,00   
   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13 809,00   
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 630,00   
    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 580,00   
   4240 zakup srodków dydaktycznych i książek 2 240,00   
   4270 zakup usług remontowych 1 000,00   

   4280 zakup usług zdrowotnych 2 075,00   
   4410 podróże służbowe krajowe 765,00   

   4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 500,00   

  80104  Przedszkola 9 300,00   
    Wydatki bieżące 9 300,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 4 300,00   
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300,00   
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   4710 
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający  2 300,00   

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00   
   4270 zakup usług remontowych 2 000,00   
    2) dotacje na zadania bieżące 5 000,00   

   2540 

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne 
"Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w 
Alfredówce, "Mali Odkrywcy"w Chmielowie ) 5 000,00   

  80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w przedszkolach, pddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 410,00   

    Wydatki bieżące 410,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 410,00   
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410,00   
   4110 składki na ubezpieczenia społeczne 300,00   

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 110,00   

  80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 100,00   

    Wydatki bieżące 100,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 100,00   
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100,00   

   4120 
składki na fundusz pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 100,00   

4. 851   Ochrona zdrowia 14 000,00   
  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 000,00   
    Wydatki bieżące 14 000,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 14 000,00   

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 000,00   
   4300 zakup usług pozostałych 14 000,00   

5. 852   Pomoc społeczna 48 689,59   

  85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie               1 500,00    

    Wydatki bieżące               1 500,00    
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych                1 500,00    

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                1 500,00    
   4300 zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)                1 500,00    

  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 1 546,00   

    Wydatki bieżące 1 546,00   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 1 546,00   

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 546,00   

   4130 
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne   (podopieczni 
MGOPS-zad.włas.b.pań.) 1 546,00   
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  85214  

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 5 001,00   

    Wydatki bieżące 5 001,00   
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 001,00   
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) 5 001,00   
  85216  Zasiłki stałe 4 918,00   
    Wydatki bieżące 4 918,00   
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 918,00   
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) 4 918,00   

  85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 18 193,37   

    Wydatki bieżące 18 193,37   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 17 693,37   
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 343,37   

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) 2 400,00   

   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.p.) 1 100,00   
   4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) 1 550,00   

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) 3 000,00   

   4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.p.) 233,00   

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.zlec.) 1 800,00   

   4120 
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy (zad.wł.b.p.) 60,37   

   4170 wynagrodzenia bezosobowe(zad.zlec.) 2 200,00   

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 350,00   

   4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) 1 000,00   

   4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) 450,00   

   4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.) 1 800,00   

   4440 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(zad.zlec.) 2 100,00   

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 
                       

500,00    

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

                       
500,00    

  85230  Pomoc w zakresie dożywiania 17 360,00   
    Wydatki bieżące 17 360,00   
    z tego  
    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 360,00   
   3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) 17 360,00   
  85295  Pozostała działalność 171,22   
    Wydatki bieżące 171,22   
    z tego  
    1) wydatki jednostek budżetowych 171,22   
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11,22   

   4019 
wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica 
MGOPS, k.kwalifikowane.b.gm.) 9,56   
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   4119 
składki na ubezpieczenia społeczne (Świetlica MGOPS 
K.kwalifikowane b.gm.) 1,66   

    b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 160,00   

   4219 
zakup materiałów i wyposażenia (Świetlica MGOPS, 
k.kwalifikowane b.p) 160,00   

6. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 700,00   
  90001   71 000,00   
    Wydatki majątkowe 71 000,00   
    z tego  
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 000,00   

   6050 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Uzbrojenie terenow os.Północ poprzez wykonanie 
kanalizacji i wodociągów-projekt) 71 000,00   

  90095  Pozostała działalność 18 700,00   
    Wydatki bieżące 18 700,00   
    z tego   
    1) wydatki jednostek budżetowych 18 700,00   

    a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 700,00   
   4270 zakup usług remontowych 12 700,00   

   4390 
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 1 000,00   

   4610 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00   
    Razem: 208 218,59   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Burmistrz 

 
 

Wiesław Ordon 

 
 

[1] Zmiany tekstu jednoliotego zostały opublikowane  Dz.U z 2021 r.  poz. 1834 
[2] Zmiana tekstu jednolitego została opublikowana w Dz. U. z 2021, poz.1236, 1535, 1773,  1927, 1981 
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