
Objaśnienia 

 

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2014 rok oraz 

zmianami, które zostały wprowadzone: 

 

Zarządzeniem Wójta Nr 28/2014 z dnia 23 maja - zwiększenia o kwotę 5.900 zł 

Zarządzeniem Wójta Nr 37/2014 z dnia 10 czerwca - zwiększenia o kwotę 22.325 zł 

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.  

Zmianie uległy następujące wartości: 

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 23.653,68 w tym bieżące 105.749,68 

majątkowe zmniejszono o kwotę 82.096,- w 2014 i o kwotę 197.449 w 2015 (dotacja 

celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) na 

zadanie pn. "Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. 

Nowy Duninów" 

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 62.037,18 w tym: bieżące 46.452,18 majątkowe 

15.585,- Zmwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

o kwotę 22.514,31. W 2015 roku zmniejszono wydatki o kwotę 197.449,- (wydatki 

majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 242.896,- koszty kwalifikowalne zadania pn. 

"Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie" -wydatki 

bieżące zostały zwiększone o kwotę 45.447,-na bieżące utrzymanie dróg gminnych) 

3. Zmianie uległ wynik budżetu - nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 

38.383,50 do kwoty 211.254,50.  

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 541.823,50 w tym: kwota 38.383,50 - wolne 

środki na rachunku bankowym z 2013 roku, 503.440,- zł pożyczka na wyprzedzajace 

finansowanie  

5. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 503.440 ponieważ zakłada się że kwota dotacji 

za I etap realizacji zadania pn. "Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków w 

Nowym Duninowie wpłynie w 2014 roku po złożeniu wniosku o płatność. 

6. Zmianie uległy tez dochody i wydatki związane z finansowaniem programów i 

projektów lub zadań raelizowanych z udziałem środków unijnych w związku z 

wprowadzeniem korekt po przeprowadzonym postępoawniu przetargowym na zadanie 

inwestycyjne oraz zwiększeniu wydatków i dokonanych zmianach w dochodach w 

2014 roku na zadanie bieżące pn. :Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów"  

 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 

grudnia 2013 pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym 



W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków w Nowym 

Duninowie Gm. Nowy Duninów " po przeprowadzonej kontroli przez jednostkę wdrazającą 

postępowania przetargowego oraz po podpisaniu aneksu do umowy dokonano zmian w 

łącznych nakładach finansowych oraz w limitach wydatków w 2014 i w 2015 roku. 

W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów" 

zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.065,18 zł, która nie została wydatkowana 

w latach 2012 i 2013 

 

 

 

 
 


