
Uchwała Nr 141/XVII/2016 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia  29 grudnia 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 z póź. zm.) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) 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 12.855,20 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 

   90.577,86 zł  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 14.719.111,49 zł 

 

    Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 12.855,20 zł. Zmniejszone o kwotę 89.845,86 zł 

    do kwoty 14.391.167,11 zł 

    Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 732 zł do kwoty 327.944,38 

    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 72.475,34 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  

    150.198 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 14.164.111,49 zł 

 

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 40.066,34 zł. Zmniejszone o kwotę 24.209 zł do  

    kwoty 13.727.081,84 zł 

    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 32.409 zł. Zmniejszone o kwotę 125.989 zł  do  

    kwoty 437.029,65 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 realizowanych 

    w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 

     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały 

     Budżetowej na 2016 rok 

 

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do  

     sektora finansów publicznych 

     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały 

     Budżetowej na 2016 rok 

 

5. 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 2016 rok 

 

6. W par. 7 pkt 3 dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą  

  496.000 zł oraz wydatki 496.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 



    odpadami komunalnymi 

    W pkt 4 dochody z opłat i kar  za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.778 zł oraz wydatki na 

     realizację zadań o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42 

     ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz.  U z  2008 Nr 25 poz.  

    150 ze zm.) w kwocie  3.778 zł 

 

§ 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 12.855,20 zł (dochody bieżące) 

 

Dział 801 kwota 1.855,20         

Rozdział 80101 kwota 1.855,20  Wpłaty z gmin na zatrudnienie Prezesa ZNP. Po stronie wydatkowe została 

wcześniej zabezpieczona cała kwota 

 

Dział 900 kwota 11.000,-         

Rozdział 90002 kwota 11.000,-  Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami. 

 

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu 

dochodów o kwotę 90.577,86 zł (dochody bieżące 89.845,86,  dochody majątkowe 732,-) 
 

Dział 010 kwota 1.392,- 

Rozdział 01095 kwota 1.392,- Zmniejszenie wpłat za czynsz dzierżawny (obwody łowieckie) 

 

Dział 400 kwota 1.500,- 

Rozdział 40002 kwota 1.500,- Zmniejszenie wpłat odsetki od zaległych wpłat za wodę 

 

Dział 700 kwota 4.430,- 

Rozdział 70005 kwota 4.430,- Zmniejszenie wpłat: kwota 3.000,- za wieczyste użytkowanie gruntów, 830,- 

odsetki od zaległych wpłat za czynsz, kwota 600,- dochody z lat ubiegłych 

 

Dział 750 kwota 1.800,- 

Rozdział 75023 kwota 1.800,- Zmniejszenie wpłat za  koszty wysłanych upomnień 

 

Dział 754 kwota 732,- 

Rozdział 75412 kwota 732,-Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w 25 % zakupu 

pomp szlamowych dla OSP z terenu Gminy Nowy Duninów. 

 

Dział 756 kwota 63.093,86 

Rozdział 75615 kwota 700,-  Odsetki od nieterminowych wpłat 

Rozdział 75616 kwota 58.593,86  Kwoty: 39.000,- podatek od nieruchomości, 1.000,- podatek leśny. 6.000,- 

podatek od spadków i darowizn, 600,- opłata targowa 10.900,- podatek od czynności cywilnoprawnych, 1.093,86 

odsetki od nieterminowych wpłat 

Rozdział 75621 kwota 3.800,-  Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

Dział 852 kwota 2.408,-         

Rozdział 85211 kwota 84,-  odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500 plus 

Rozdział 85212 kwota 2.324,-  Kwota 900 odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, kwota 1.424,- 

zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych (z lat ubiegłych) 

 

Dział 900 kwota 15.222,- 

Rozdział 90001 kwota 15.000,-  Wpłaty za odprowadzone ścieki 

Rozdział 90019 kwota 222  Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska  

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę 72.475,34 (wydatki bieżące 40.066,34,  wydatki majątkowe 32.409,-) 

 
Dział 010 kwota 274,34 

Rozdział 01010 kwota 208,- Środki na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” kwota 

5.461,- 

Zmniejszenie środków na zadanie pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego 

Duninowa”- kwota 3.903,-  

Zmniejszenie środków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” kwota 1.350,- 

(5.461 – 3.903 – 1.350 = 208 

Rozdział 01030 kwota 66,34 Składka na rzecz izb rolniczych. W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 2% 

wpływów z podatku rolnego. W 2016 roku zapłacono kwotę zobowiązań za 2015 rok w kwocie 66,34. 



Dział 600 kwota 40.000,- 

Rozdział 60016 kwota 40.000,- Środki na utrzymanie dróg gminnych.  

 

Dział 801 kwota 8.000,- 

Rozdział 80195 kwota 8.000,- Zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe za wykonanie studium 

wykonalności zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Nowym Duninowie”. Wydatek ten jest kosztem całkowitym zadania nie jest wydatkiem kwalifikowalnym 

 

Dział 900 kwota 24.201,- 

Rozdział 90002 kwota 24.201,- Środki na zakup serwera 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu 

wydatków o kwotę 150.198,- (wydatki bieżące 24.209,- wydatki majątkowe 1125.989,-) 

 

Dział 600 kwota 74.493,- 

Rozdział 60016 kwota 74.493,- Zmniejsza się o kwotę 22.443,- środki na realizację zadania pn. „ Budowa drogi 

gminnej w m. Karolewo – Etap III” o  kwotę 52.050,- środki na realizację  zadania pn. „Projekt ścieżki rowerowej 

Płock - Soczewka”     

 

Dział 700 kwota 20.000,- 

Rozdział 70005 kwota 20.000,- Zmniejszenie się o kwotę 20.000,- środki na zadanie pn. „Wykup gruntów” 

 
Dział 710 kwota 3.744,- 

Rozdział 71095 kwota 3.744,- Zmniejszenie wydatku w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu 

Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 na zadanie „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 

geoinformacji”.  

 
Dział 750 kwota 9.465,- 

Rozdział 75023 kwota 9.465,- Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Zakup serwera” 

 

Dział 754 kwota 63,- 

Rozdział 75412 kwota 63,- Zmniejszenie wydatków na „Zakupu pomp szlamowych dla OSP z terenu Gminy 

Nowy Duninów” 

 

Dział 801 kwota 11.224,- 

Rozdział 80195 kwota 11.224,-  Kwota 8.000  zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe za 

wykonanie studium wykonalności zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”. Wydatek ten jest kosztem całkowitym zadania nie jest wydatkiem 

kwalifikowalnym. Oraz zmniejszenie wydatków  z paragrafu 6059 o kwotę 3.224,- 

 

Dział 852 kwota 2.408,-         

Rozdział 85211 kwota 84,-  odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500 plus 

Rozdział 85212 kwota 2.324,-  Kwota 900 odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, kwota 1.424,- 

zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych (z lat ubiegłych) 

 

Dział 900 kwota 13.801,-         

Rozdział 90002 kwota 13.801,-  Zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących na wydatki majątkowe „Zakup 

serwera”. 

 

Dział 921 kwota 15.000,-         

Rozdział 92109 kwota 15.000,-  Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Projekt adaptacji remizy strażackiej w 

m. Lipianki na potrzeby świetlicy wiejskiej” 

 

 

 

 
 


