
Uchwała Nr 189/XXI/2017 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia  26 lipca 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 109.589 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 

   115.730 zł  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 15.974.026,75 zł 

 

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 109.589 zł. Zmniejszone o kwotę 14.299 zł 

    do kwoty 14.906.270,75 zł 

    Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 101.431 zł 

    do kwoty 1.067.756 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 400.259 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 

   16.400 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 17.490.804,74 zł 

 

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 150.259 zł. Zmniejszone o kwotę 16.400 zł 

    do kwoty 13.983.297,24 zł 

    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 250.000 zł.  

    do kwoty 3.507.507,50 zł 

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

    Budżetowej na 2017 rok 

 

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu  

     administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

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

     Budżetowej na 2017 rok 

 

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

     wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 

     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały 

     Budżetowej na 2017 rok 

 

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

     realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

     Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały 

     Budżetowej na 2017 rok 

 

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

    1.516.777,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym 

    w kwocie 366.777,99 zł, pożyczką w kwocie 500.000 zł oraz kredytem w kwocie 650.000 zł 



    W pkt 2 Przychody budżetu w kwocie 1.973.777,99 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 64.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

    366.777,99 

    Pożyczka w kwocie 500.000 zł i kredyt w kwocie 650.000 zł na sfinansowanie planowanego 

    deficytu budżetu 

    W pkt. 3 Rozchody budżetu w wysokości 457.000 zł 

    Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały 

    Budżetowej na 2017 rok   

 

 

7. Par. 4 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 

   1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł 

   2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.150.000 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 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę 109.589 (dochody bieżące) 
 

Dział 801 kwota 40.364,- 

Rozdział 80101 kwota 30.565,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

Rozdział 80110 kwota 9.200,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

Rozdział 80150 kwota 599,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

 

Dział 852 kwota 68.495,-    

Rozdział 85214 kwota 18.700,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych. 

Rozdział 85215 kwota 82,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na  sfinansowanie wypłat 

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi 

tego zadania. 

Rozdział 85216 kwota 48.189,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wypłat zasiłków stałych. 

Rozdział 85219 kwota 1.524,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. 

 

Dział 855 kwota 730,-    

Rozdział  85508 kwota 730,-  Zwrot w 2017 roku środków zapłaconych w 2016 roku na współfinansowanie pobytu 

dzieci w rodzinach zastępczych 

 

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

dochodów o kwotę 115.730 zł (dochody bieżące 14.299, dochody majątkowe 101.431,-) 
 

Dział 700 kwota 100.000,- 

Rozdział 70005 kwota 100.000,- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności. 

 

Dział 756 kwota 10.472,- 

Rozdział 75618 kwota 10.472,- Wpływy za zajęcie pasa drogowego. 

 

Dział 758 kwota 5.258,- 

Rozdział 75814 kwota 5.258,-  Zmniejszenie dotacji z środków rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (3.827 dochody bieżące, 1.431 dochody 

majątkowe). Kwota zwrotu 35.645% wykonanych wydatków. 

 

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

wydatków o kwotę 400.259 zł (wydatki bieżące 150.259 wydatki majątkowe 250.000,-) 

 

Dział 010 kwota 225.000,- 

Rozdział 01010 kwota 225.000,- Środki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. 

Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów”. 

 

Dział 400 kwota 25.000,-         

Rozdział 40002 kwota 25.000,-  Środki na zakup materiałów i usług. 

 

Dział 600 kwota 25.000       

Rozdział 60016 kwota 25.000  Środki własne na realizację  zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki” 

 

Dział 801 kwota 40.364,- 

Rozdział 80101 kwota 30.565,- Środki  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 

Rozdział 80110 kwota 9.200,- Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 



Rozdział 80150 kwota 599,- Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 

 

Dział 852 kwota 84.895,-    

Rozdział 85214 kwota 18.700,-  Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. 

Rozdział 85215 kwota 82,-  Środki na  sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. 

Rozdział 85216 kwota 48.189,-  Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 

Rozdział 85219 kwota 1.524,-  Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania. 

Rozdział 85228 kwota 15.900,-  Zmiana klasyfikacji z opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych na usługi 

opiekuńcze. 

Rozdział 85295 kwota 500,-  Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na zakup materiałów. 

 

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

wydatków o kwotę 16.400 zł (wydatki bieżące) 

 

Dział 852 kwota 500,-    

Rozdział 85295 kwota 500,-  Zmiana klasyfikacji ze świadczeń na zakup materiałów. 

 

Dział 855 kwota 15.900,-    

Rozdział 85508 kwota 15.900,-  Zmiana klasyfikacji z opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych na usługi 

opiekuńcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


