
ZARZĄDZENIE NR 16/09 BURMISTRZA NOWOGRODU 

z dnia 10 maja 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 XXIV/135/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 styczeń 2009 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy Nowogród na 2009 r. zarządzam  co następuje: 

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych  w kwocie 168 667 zł. 

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

- po stronie dochodów –  11 135 380 zł 

- po stronie wydatków –  15 220 102 zł 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz 

Józef Piątek  

 

 

Załącznik Nr 1  

do zarządzenia Nr 16/09  

Burmistrza Nowogrodu 

z dnia 10 maja 2009 r. 

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:  

       Dochody – zwiększenia         Wydatki – zwiększenia 

Dział  Rozdział § Kwota Dział Rozdział  § Kwota 

O10 O1095 2010 165 377 O10 O1095 3030 164 976 

          4300  401 

751 75113 2010 3 290 751 75113 4170 1 560 

  

  

  

  

  

  

4210 

4410 

1 040 

690 

  Razem   168 667   Razem   168 667 

 

Objaśnienia: 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo -  dokonuje się zwiększenia  środków finansowych na 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gminy Nowogród 



oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 

168 887 zł 

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa : 

- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej  środki przeznacza się na obsługę 

informatyczną, aktualizację rejestru wyborców, materiały, koszty przejazdów członków 

obwodowych komisji wyborczych, oznaczenie lokali – 3 290 zł. 

 


