ZARZĄDZENIE NR 156/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 kwietnia 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. 222 ust 4,art 257 oraz art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
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 – 68 756 293,94 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi – 91 641 351,53 zł
Plan przychodów wynosi - 24 899 040,51 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.

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 zmian w ramach paragrafów wydatków na gospodarowanie zasobem gminnym zgodnie
z charakterem wydatku.
Dz. 710 – Działalność usługowa
Zabezpiecza się środki na koszty postępowania egzekucyjnego w ramach zaległości w opłatach
cmentarnych.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Zabezpiecza się środki na opłaty w ramach postepowania egzekucyjnego zaległych nałożonych kar
umownych.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się zmian w ramach planów finansowych jednostek oświaty zgodnie z dyspozycją
dyrektorów jednostek.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wprowadza się plan odsetek tytułem należności wynikającej z korekty deklaracji VAT za m-c wrzesień
2021 r.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zmian w ramach projektu „Lubimy się/Mamy se radi” realizowanego w oparciu o
Interreg V-a z uwagi na charakter planowanych wydatków.
Dz. 926 – Kultura fizyczna
Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w ramach wydatków koordynatora sportu gminnego.

