
Uchwała 176/XXIII/13

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia  15 marca 2013 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  
gminnym  (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź.  zm. ) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 
pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr  157, poz. 1204) 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale  budżetowej  Gminy Nowy Duninów na 2013 rok  Nr 164/XXI/12  Rady Gminy w 
Nowym Duninowie z dnia 28 grudnia 2012 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 174.825,24 zł. Zmniejsza się dochody budzetu o kwotę
   80.896 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 11.962.773,24zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 93.929,24 zł do kwoty 10.847.773,24zł
    Dochody majątkowe stanowią kwote 1.115.000 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
    Budżetowej na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 88.871,34 zł. Zmniejsza się wydatki budzetu o kwotę
    58.341 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 11.487.374,34 zł

    Wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 39.251,34 zł do kwoty 10.681.170,34 zł
    Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.721 zł do kwoty  806.204 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2013 rok 

3. Dochody bez uwzględnienia dochodów na refundację wydatków na zadanie „Zagospodarowa-
    nie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie” wynoszą
    11.647.773,24
     Róznica między dochodami bez uwzględnienia refundacji a wydatkami stanowi nadwyżkę
     budżetu w kwocie 160.398,90 z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie
     97.000 zł i kredytów w kwocie 63.398,90 zł
     Przychody budzetu w kwocie 736.601,10 przeznacza się na rozchdy (spłata wczesniej 
     zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 621.601,10 zł i pożyczek w kwocie
     115.000 zł

4.  Zmianie ulega kwota limitu w § 4 pkt 2 na kwotę 700.000 zł

5.  Zmniejsza się przychody budzetu o kwotę 63.398,90 zł. Plan przychodów wynosi 736.601,10 
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały
     Budżetowej na 2013 rok

6.  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacja zadań z zakresu
     administracji  rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.



     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
     Budżetowej na 2013 rok

7. 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 2013 rok

8. 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 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
     Budżetowej na 2013 rok

9. W § 3  Nadwyżka  budżetu zwiększa się o kwotę 63.398,90 zł do kwoty 475.398,90 zł
     W § 7 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
     profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty 63.151,34    

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


