
Uchwała Nr 192/XXII/2017
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  22 września 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 130.904 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
   2.000 zł  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 16.102.930,75 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 42.904 zł. Zmniejszone o kwotę 2.000 zł
    do kwoty 14.947.174,75 zł
    Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 88.000 zł
    do kwoty 1.155.756 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 132.904 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
   4.000 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 17.619.708,74 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 74.904 zł. Zmniejszone o kwotę 4.000 zł
    do kwoty 14.549.201,24 zł
    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 58.000 zł. 
    do kwoty 3.565.507,50 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
     Budżetowej na 2017 rok

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych
     w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.
     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do 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 zwiększeniu planu  
dochodów o kwotę 130.904 (dochody bieżące 42.904,- majątkowe 88.000,-)

Dział 010 kwota 30.000,- 
Rozdział 01010 kwota 30.000,-  Wpłaty od mieszkańców za przyłącz do sieci w związku z realizacja zadania 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 8.836,-
Rozdział 40002 kwota 8.836,- Wpływy za wodę.

Dział 600 kwota 58.000,-
Rozdział  60016 kwota  58.000,- Dotacja  z  budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych  z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki”

Dział 750 kwota 1.440,-   
Rozdział 75075 kwota  1.440,-  Darowizny na przeprowadzenie i organizację Regat Żeglarskich oraz pikniku 
sołtysiada. 

Dział 756 kwota 23.370,- 
Rozdział 75615 kwota 10.000,-  Wpływy z podatku od nieruchomości 
Rozdział 75616 kwota 10.000,-  Wpływy z podatku od środków transportowych.
Rozdział 75618 kwota 3.370,-  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 801 kwota 3.000,-   
Rozdział 80113 kwota 3.000,-  Wpływy za wynajem autobusu szkolnego.

Dział 852 kwota 4.322,-   
Rozdział 85213 kwota 722,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.
Rozdział 85230 kwota  3.600,-  Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na  dofinansowanie 
zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 kwota 84,-   
Rozdział  85503 kwota  84,-  Decyzja z MUW  o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań 
związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 926 kwota 1.852,-   
Rozdział  92601 kwota 1.852,-  Wpływy za wynajem boiska sportowego.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu  
dochodów o kwotę 2.000 zł (dochody bieżące)

Dział 921 kwota 2.000,-   
Rozdział  92105  kwota  2.000,-  Zmniejszenie  wpływów  z  budżetu  Województwa  Mazowieckiego  na 
dofinansowanie zadań bieżących gminy – dotyczy wspólnej organizacji w dniu 26 sierpnia obchodów „Roku 
Rzeki Wisły” – pn. „Duninowskie święto plonów”

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 132.904 zł (wydatki bieżąc 74.904,- majątkowe 58.000,-)

Dział 600 kwota 58.000,-
Rozdział 60016 kwota 58.000,- Środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki”

Dział 750 kwota 1.440,-   



Rozdział  75075  kwota  1.440,-  Środki  na  przeprowadzenie  i  organizację  Regat  Żeglarskich  oraz  pikniku 
sołtysiada. 

Dział 754 kwota 458,-   
Rozdział 75412 kwota 458,-  Środki na składkę ZUS od umowy zlecenie. 

Dział 852 kwota 5.922,-   
Rozdział 85213 kwota 722,-  Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozdział  85230  kwota  3.600,-  Środki  na   dofinansowanie  zadań  realizowanych  w  ramach  wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Rozdział 85295 kwota 1.600,-  Środki na  wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno 
użytecznych

Dział 854 kwota 10.500,-   
Rozdział  85415 kwota 10.500,-  Środki własne na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów.

Dział 855 kwota 84,-   
Rozdział  85503 kwota 84,-  Środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 kwota 54.500,-   
Rozdział  90001 kwota 39.500,-  Środki na remont przepompowni ścieków w Popłacinie – 24.500,- Środki na 
opłatę za odprowadzenie ścieków do Płocka -15.000,-
Rozdział  90095 kwota 15.000,-  Środki na wykonanie stopy betonowej pod drzewko OZE.

Dział 926 kwota 2.000,-   
Rozdział  92601 kwota 2.000,-  Środki na zakup materiałów na obiektach sportowych.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę 4.000 zł (wydatki bieżąc 

Dział 630 kwota 4.000,-   
Rozdział  63003 kwota 4.000,-  Środki przeznaczone na utrzymanie plaży w Soczewce.
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