
Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2014 rok 
oraz zmianami, które zostały wprowadzone:
Zarządzeniem Wójta Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia - zwiększenia o kwotę 8.308,04
Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 lutego - zwiększenia o kwotę 231.361 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 18/2014 z dnia 31 marca - zwiększenia o kwotę 16.044 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 21/2014 z dnia 25 kwietnia - zwiększenia o kwotę 93.892,15
postanowiono urealnić:
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 

2013 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym
 wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art 229 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu 
oraz kwot przychodów i rozchodów. 

 W roku 2014 roku zmianie uległy następujące wartości:
1.Dochody  ogółem  zwiększono  o  kwotę  476.833,19  w  tym  bieżące  306.439,19  majątkowe 
170.394,-
2.Wydatki  ogółem  zwiększono  o  kwotę  533.195,19  w  tym:  bieżące  310.796,19  majątkowe 
222.390,-  Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i  składki od nich naliczone o kwotę 
1.157,- W 2017 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 49.500,-
3.Zmianie uległ wynik budzetu - nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 56.362,- do kwoty 
249.638,-. W 2017 roku nadwyżka zwiększyła się o kwotę 49.500,-
4.Wprowadzono przychody budżetowe w kwocie 6.862,- (wolne środki na rachunku bankowym z 
2013 roku)
5.Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 49.500,-  tj.  spłata  3  rat  pożyczki  z  WFOŚ i  GW w 
Warszawie. Kwota ta zostanie spłacona w 2017 roku. W związku z tym, o tę kwotę zwiększyła się 
kwota dlugu na koniec 2014, 2015 i 2016 roku oraz zwiększyła sie w 2017 roku kwota rozchodów 
6.Zmianie uległy tez dochody i wydatki związane z finansowaniem programów i projektów lub 
zadań  raelizowanych  z  udziałem  środków  unijnych  w  związku  z  przystąpieniem  do  realizacji 
projektów:                                                                                  Przedszkolak w Szkole  
Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów                                 Budowa 
ogólnodostepnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie.
 Wykonanie budżetu za 2013 rok. Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 

11.533.137,15  z  tego:  dochody  bieżące  11.161.226,75  i  majątkowe  371.910,40.  Po  stronie 
wydatków  w  kwocie   11.079.492,88  z  tego:  wydatki  bieżące  10.815.369,89  i  majątkowe 
264.122,99.  Wynik budzetu 453.644,27.  Przychody budżetu-  kredyt  500.000,-,  wolne środki 
41.101,23.  Rozchody  budzetu  949.500,-  w  tym  kwota  315.000,-  spłata  pożyczki  na 
wyprzedzające  finansowanie.  Na obsługę  zadłuzenia  wydano kwotę  162.831,12.  Zadłużenie 
gminy na koniec 2013 roku wynosiło 3.890.500,- co stanowi 33,73 % wykonanych dochodów w 
2013 roku


