
Uchwała 105/XIII/2016
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  15 kwietnia 2016 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2016 rok

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  
gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póź. zm.) Rada 
Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2016 rok Nr 81/XI/2015 Rady Gminy  Nowy 
Duninów z dnia 30 grudnia 2015 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 101.837 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
   347.113 zł  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 13.853.682,34 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 101.837 zł. Zmniejszone o kwotę 347.113 zł
    do kwoty 13.750.370,96 zł
    Dochody majątkowe stanowią kwotę 103.311,38 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały
    Budżetowej na 2016 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.724 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 
    256.000 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.298.682,34 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 7.500 zł. Zmniejszone o kwotę 256.000 zł do 
    kwoty    12.762.656,15 zł
    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.224 zł do kwoty 536.026,19 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2016 rok

3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do 
     sektora finansów publicznych
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały
     Budżetowej na 2016 rok

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte
     wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu  
dochodów o kwotę 101.837 zł (dochody bieżące)

Dział 700 kwota 2.028,-        
Rozdział 700 kwota 2.028,-  Zwrot poniesionych wydatków w związku ze sprzedażą lokali poniesione w latach 
ubiegłych.

Dział 756 kwota 91.510,-
Rozdział 75616 kwota 58.000,-  Podatek od spadków i darowizn.
Rozdział  75618 kwota  26.312  Kwota  6.312,-  opłata  eksploatacyjna  za  wydobytą  kopalinę  Kwota  20.000,- 
opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Rozdział 75621 kwota 7.198,-  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja z Ministerstwa Finansów o 
ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok.

Dział 852 kwota 5.000,-
Rozdział 85212 kwota 5.000,-  Kwota 3.000,- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych. 
Kwota 2.000,- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych.

Dział 921 kwota 3.299,-
Rozdział 92120 kwota 3.299,-  Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. 
Nowy Duninów Etap II” (Całkowita kwota dofinansowania 83.299 zł w tym 80.000 zł zostało wprowadzone do 
planu w m-cu lutym. Po stronie wydatków cała kwota została już zabezpieczona).

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu  
dochodów o kwotę 347.113 zł (dochody bieżące)

Dział 756 kwota 256.000,-
Rozdział 75615 kwota 256.000,-  Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy (sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne).

Dział 758 kwota 91.113,-
Rozdział 75601 kwota  91.113,-  Zmniejszenie subwencji oświatowej – informacja z Ministerstwa Finansów o 
ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 10.724 (wydatki bieżące 7.500,- wydatki majątkowe 3.224 )

Dział 801 kwota 3.224,-
Rozdział 80195 kwota 3.224  Gmina w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego aplikuje o środki z 
RPO  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014  –  2020,  projekt  pn.  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Osi priorytetowej IV – 
Przejście  na  gospodarkę  niskoemisyjną.  Działanie  4.2  Efektywność  energetyczna  –  typ  projektu: 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Do projektu został wytypowany budynek Zespołu Szkół 
w  Nowym  Duninowie.  Realizacja  projektu  obejmuje  lata  2016  -2018.  W  przypadku  nie  otrzymania 
dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

Dział 852 kwota 3.500,-
Rozdział 85212 kwota 2.500,-  Kwota 1.500,- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych. 
Kwota 1.000,-  zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych.
Rozdział 85295 kwota 1.000,- Środki na szkolenia bhp i zakup materiałów dla pracowników zatrudnionych w 
ramach prac społeczno-użytecznych

Dział 926 kwota 4.000,-
Rozdział 92605 kwota 4.000,-  Dotacja dla stowarzyszenia „Gminnego Klubu Sportowego FALA” na realizację 
zadań własnych gminy. Powierzenie zadania nastąpi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 



W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę 256.000 (wydatki bieżące)

Dział 750 kwota 256.000,-
Rozdział 75023 kwota 256.000,-  Podatek od nieruchomości stanowiący własność Gminy.
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