
Uchwała Nr 114/XIV/2016
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 17 czerwca 2016 r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na 
lata 2016 – 2023

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2016 r. poz.446), art. 226, art227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach 
publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 zgodnie z
     załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2016 rok
oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 26/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 – zwiększenia o kwotę 44.145,23 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 30/2016 z dnia 24 maja 2016 –zwiększenie o kwotę 32.011 zł
postanowiono urealnić:
• Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 80/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 
2015 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:
DOCHODY:
Dochody  ogółem zwiększono  o  kwotę  192.126,79  zł  w  tym:  97.391,79  zł  bieżące,  94.735  zł 
majątkowe.
WYDATKI
Wydatki  ogółem zwiększono o kwotę 192.126,79 w tym: bieżące 117.655,33 zł,  majątkowe  o 
kwotę  74.471,46 
Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwote 14.165 zł. Zmniejszono wydatki związane z 
funkcjonowaniem organów jst o kwotę 9.100 zł
Wydatki  majątkowe w formie  dotacji   zmniejszono  o  kwotę  o  kwotę   2.368,54  w  2017  roku 
zwiększono o kwotę 12.039 zł
O kwotę 20.263,54 zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
Starostwo Powiatowe w Płocku jako lider będzie realizowało projekt w ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. “Budowa system wczesnego ostrzeganai przed zjawiskami 
katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”. Na terenie Gminy Nowy Duninów będą 
zainstalowane dwa punkty alarmowe – w Nowym Duninowie i w Soczewce. 
Gmina przekaże na realizację tego zadani środki w formie dotacji celowej. W 2016 roku 985,30 zł 
(20,10 wydatki bieżące, 985,30 wydatki majatkowe) w 2017 roku 12.256,10 zł (217,10 wydatki 
bieżące, 12.039,- wydatki majątkowe). 


