
ZARZĄDZENIE NR 7/09 BURMISTRZA NOWOGRODU 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami), oraz Uchwały  

Nr XXIII/126/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Nowogród na 2009 rok, zarządzam co następuje: 

§ 1. Dokonuję  przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na 

kwotę  2 686 zł. 

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Dokonuję zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych  w kwocie 34 568 zł. 

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

- po stronie dochodów –     10 996 565 zł 

- po stronie wydatków –     15 081 287 zł 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz 

Józef Piątek 

 

 

Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 7/09  

Burmistrza Nowogrodu 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami: 

Wydatki – zmniejszenia Wydatki – zwiększenia 

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota 

750 75011 4210 1 000 750 75011 4750 1 000 

 75023 4010 307  75023 4040 307 

754 75412 4010 17 754 75412 4040 17 

756 75647 4210 1 362 756 75647 4170 362 

          4740 1 000 

    Razem 2 686     Razem 2 686 

 

 



Objaśnienia: 

W dziale 750 – Administracja publiczna zmiany dotyczą: 

- zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę „trzynastki” (307 zł) oraz zakup 

akcesoriów komputerowych, licencji do USC (1000 zł); 

- z zakresu promocji gminy na opłacenie składek członkowskich gminy do związków gmin 

– 3 000 zł; 

Zmniejsza się o powyższe kwoty wartość zakupu materiałów (1000 zł) oraz wynagrodzenia 

osobowe pracowników (307zł) 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

- zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę „trzynastki” (17 zł) pomniejszając o tą 

kwotę wynagrodzenia osobowe pracowników; 

 

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych…. 

- zmniejsza się zakup materiałów na zabezpieczenie wydatków z tytułu zakupu materiałów 

papierniczych do nakazów i spraw związanych z akcyzą (1000 zł) oraz za dostarczenie 

podatnikom nakazów płatniczych w mieście Nowogród (362 zł); 

 

 

Załącznik Nr 2  

do zarządzenia Nr 7/09  

Burmistrza Nowogrodu 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych 

       Dochody – zwiększenia         Wydatki – zwiększenia 

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota 

854 85415 2030 34 568 854 85415 3240 34 568 

    Razem 34 568     Razem 34 568 

 

Objaśnienia: 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody i wydatki zwiększa się w związku  

z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2009 roku  

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym – 34 568 zł 


