ZARZĄDZENIE NR 20/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 18 stycznia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2022
Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, zm. 2021 r. : poz. 1834) oraz art. 257, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. : 2021 r.: poz. 1236, 1535,1773,
1927,1981,2270),
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1
do zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach wynosi – 64 866 833,72 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi – 83 670 624,32 zł
Plan przychodów wynosi – 20 817 773,52 zł
Plan rozchodów wynosi –

2 013 982,92 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE
Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w
ramach tego samego działu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 275/XL/21 Rady
Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na
rok 2022.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadań związanych z
opłatą za zajęcie gruntów pod wodami potoku Sokółka i Woliborka.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Dokonuje się zmiany klasyfikacji rozdziału dla usług związanych z obsługą prawną, obsługą zamówień
publicznych, usługami pocztowymi, utrzymaniem BIP – w związku z koniecznością stosowania zasad
wynikających z Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
Dz. 855 - Rodzina
Dokonuje się korekty planów zadań jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w
Ludwikowicach Kłodzkich, zgodnie z dyspozycją Kierownika GOPS.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonuje się zmian w zadania pod nazwą "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i
lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" bez zmiany kwoty limitu
wydatków w związku z przekazaną przez LIDERA projektu aktualizacją.
Zmiany przedstawiono w załączniku nr 1.

