
Uchwała 115/XIV/2016
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  17 czerwca 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 138.970,56 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
   23.000 zł  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 14.045.809,13 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 44.235,56 zł. Zmniejszone o kwotę 23.000 zł
    do kwoty 13.847.762,75 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 94.735 zł do kwoty 198.046,38
    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 125.169,30 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 
    9.198,74 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.490.809,13 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 45.499,10 zł. Zmniejszone o kwotę 4.000 zł do 
    kwoty    12.880.311,48 zł
    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 79.670,20 zł. Zmniejszone o kwotę 5.198,74
    do kwoty 610.497,65 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2016 rok

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
     administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
     sektora finansów publicznych
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
     Budżetowej na 2016 rok

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych
     w drodze umów lub porozumień między jst
     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
     Budżetowej na 2016 rok

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do 
     sektora finansów publicznych
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały
     Budżetowej na 2016 rok

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte



     wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
     Zgodnie z załącznikiem nr 6 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 138.970,56 zł (dochody bieżące – 44.235,56, dochody majątkowe – 94.735,-)

Dział 600 kwota 80.000,-
Rozdział  60016 kwota  80.000,- Dotacja  z  budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych  z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – 
Etap III”

Dział 750 kwota 20.000,-        
Rozdział 75075 kwota 20.000,-  Darowizna na przeprowadzenie i organizację Regat Żeglarskich w dniu 16 lipca.

Dział 754 kwota 14.735,-
Rozdział 75412 kwota 14.735,-  Kwota 5.400,- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego, kwota 
9.335,- dotacja z WFOŚ i  GW  w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego tj. 
„Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów.”

Dział 756 kwota 23.000,-
Rozdział 75615 kwota 23.000,-  Podatek leśny.

Dział 852 kwota 449,-
Rozdział 85213 kwota 449,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 kwota 786,56
Rozdział 90002 kwota 786,56  Odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami. 

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu  
dochodów o kwotę 23.000,- zł (dochody bieżące)

Dział 756 kwota 20.000,-
Rozdział 75616 kwota 20.000,-  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 kwota 3.000,-
Rozdział 75814 kwota 3.000,-  Odsetki na rachunku bankowym.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 125.169,30 (wydatki bieżące 45.499,10 wydatki majątkowe 79.670,20 )

Dział 600 kwota 60.000,-
Rozdział 60016 kwota 60.000,- Wprowadza się kwotę 80.000,- na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 
w m. Karolewo – Etap III” Zmniejsza się o kwotę 20.000,- środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej w m. Lipianki”.

Dział 630 kwota 6.000,-
Rozdział 63003 kwota 6.000,-  Środki na zatrudnienie ratownika na plaży nad jeziorem  w Soczewce. 

Dział 750 kwota 20.000,-        
Rozdział 75075 kwota 20.000,-  Środki  na przeprowadzenie i organizację Regat Żeglarskich w dniu 16 lipca.

Dział 754 kwota 18.735,-
Rozdział 75412 kwota 18.735,-  Środki na realizację zadania pn. „Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów.”

Dział 852 kwota 449,-
Rozdział 85213 kwota  449,-  Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.



Dział 854 kwota 11.000,-
Rozdział 85415 kwota 11.000,-  Środki własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 kwota 985,30
Rozdział 90095 kwota  985,30  Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w sprawie partnerskie współpracy 
przy realizacji projektu konkursowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. 
:Budowa  systemu  wczesnego  ostrzegania  przed  zjawiskami  katastrofalnymi  na  terenie  powiatu  płockiego”. 
Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2017. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Płocku.

Dział 926 kwota 8.000,-
Rozdział 92601 kwota 8.000,-  Środki na zabiegi konserwatorskie boisk sportowych w Soczewce i w Nowym 
Duninowie 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę 9.198,74 (wydatki bieżące 4.000,- wydatki majątkowe 5.198,74)

Dział 400 kwota 1.895,-
Rozdział 40002 kwota 1.895,-  Zakupy inwestycyjne zadanie pn. „Zakup PSIONA” (komputera do odczytywania 
ilości zużytej wody i ścieków).

Dział 754 kwota 7.303,74
Rozdział  75412 kwota  7.303,74  Zmiana klasyfikacji  i  kwot  dotacji  celowej  dla  Starostwa Powiatowego w 
sprawie  partnerskie  współpracy  przy  realizacji  projektu  konkursowego  w  ramach  RPO  Województwa 
Mazowieckiego  na  lata  2014  –  2020  pn.  :Budowa  systemu  wczesnego  ostrzegania  przed  zjawiskami 
katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” – kwota 3.303,74. Zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących 
(zakup materiałów) na zakupy inwestycyjne zadanie pn. „Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów.”4.000,-
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