
Uchwała Nr 157/XIX/2017 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia  21 kwietnia 2017 r. 
 

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2017 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 z póź. 

zm) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok Nr 138/XVII/2016 Rady Gminy  

Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 roku  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 54.000 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 

   98.151 zł  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 15.679.478,97 zł 

 

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 54.000 zł. Zmniejszone o kwotę 98.151 zł 

    do kwoty 14.586.214,97 zł 

    Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.093.264 zł 

    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 

    Budżetowej na 2017 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 59.438,97zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 

   16.425,02 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 16.600.756,96 zł 

 

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 53.438,97 zł. Zmniejszone o kwotę 7.165,02 zł 

    do kwoty 13.592.163,46 zł 

    Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 9.260 zł. Zwiększone o kwotę 6.000 zł 

    do kwoty 3.008.593,50 zł 

    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały 

    Budżetowej na 2017 rok 

 

3. 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 2017 rok 

 

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym 

     realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały 

     Budżetowej na 2017 rok 

 

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte 

     wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 

     Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały 

     Budżetowej na 2017 rok 

 

6. W par. 3 pkt 1 Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  

    921.277,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym 

    w kwocie 321.277,99 zł oraz pożyczką w kwocie 600.000 zł 

    W pkt 2 Przychody budżetu w kwocie 1.423.777,99 w tym: z tytułu wolnych środków w kwocie 



    823.777,99 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 393.000 zł  

    i pożyczek w kwocie 109.500 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

    321.277,99 

    Pożyczka w kwocie 600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

    W pkt. 3 Rozchody budżetu w wysokości 502.500 zł 

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

    Budżetowej na 2017 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 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu 

dochodów o kwotę 98.151 zł (dochody bieżące) 
 

Dział 700 kwota 54.000,-         

Rozdział 70005 kwota 54.000,-  Zmiana klasyfikacji z czynszu dzierżawnego na zakup usług centralnego 

ogrzewania. 

 
Dział 801 kwota 44.151,-         

Rozdział 80103 kwota 44.151,- Decyzja z UW o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na wykonywanie zadań 

własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 

 
W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę 54.000 zł (dochody bieżące) 
 

Dział 700 kwota 54.000,-         

Rozdział 70005 kwota 54.000,-  Zmiana klasyfikacji z czynszu dzierżawnego na zakup usług centralnego 

ogrzewania. 

 
W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę 59.438,97 zł (wydatki bieżące 53.438,97, wydatki majątkowe 6.000,-) 

 

Dział 400 kwota 10.000,-         

Rozdział 40002 kwota 10.000,-  Środki na zakup i montaż zasuw. 

 

Dział 600 kwota 27.823,95       

Rozdział 60016 kwota 21.273,95  Środki na zakup materiałów do remontu dróg gminnych. 

Rozdział 60095 kwota 6.550,-   Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego  na wniosek 

sołectwa Popłacin z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk wiat przystankowych oraz materiałów do ich montażu. 

 

Dział 630 kwota 6.000,-       

Rozdział 63095 kwota 6.000,-  Środki na zadanie pn.”Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy 

Duninów – projekt”. Teren plaży jest własnością Gminy. 

 

Dział 801 kwota 9.000,-       

Rozdział 80101 kwota 9.000,-  Środki na zakup materiałów do malowania szkoły i ogrodzenia szkoły. 

 

Dział 852 kwota 6.000,-       

Rozdział 85295 kwota 6.000,-  Środki na wypłatę dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno uzytecznych. 

 

Dział 900 kwota 615,02       

Rozdział 90095 kwota 615,02  Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego  na wniosek 

sołectwa Popłacin z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci, które będą zamieszczone w terenach 

ogólnodostępnych. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu 

wydatków o kwotę 16.425,02 zł (wydatki bieżące 7.165,02, wydatki majątkowe 9.260,-). 

 

Dział 600 kwota 7.165,02       

Rozdział 60016 kwota 7.165,02   Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego  na 

wniosek sołectwa Popłacin z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk wiat przystankowych oraz materiałów do ich 

montażu i zakup koszy na śmieci. 

 
Dział 710 kwota 9.260,-       

Rozdział 71095 kwota 9.260,-  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”.  



 


