
Uchwała Nr 195/XXIII/2017 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia 10 listopada 2017 r. 

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na 

lata 2017 – 2025 

 

 
 Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach 

publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje: 

 

 
§1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2025 zgodnie z 
         załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

     2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 

         do niniejszej uchwały. 

 

 
§2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 
 

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia 

 

 W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok 

oraz zmianami, które zostały wprowadzone: 

Zarządzeniem Wójta Nr 43/2017 z dnia 29 września 2017 – zwiększenia o kwotę 149.289 zł 

Zarzadzeniem Wójta Nr 44/2017 z dnia 5 października 2017 – zwiększenia o kwotę 119.728 zł 

Zarzadzeniem Wójta Nr 46/2017 z dnia 17 października 2017 – zwiększenia o kwotę 32.635,51 zł 

Zarzadzeniem Wójta Nr 50/2017 z dnia 30 października 2017 – zwiększenia o kwotę 33.399 zł 

postanowiono urealnić: 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 

r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym: 

 wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyników budżetu oraz 

kwot przychodów i rozchodów. 

 Zmianie uległy następujące wartości: 

DOCHODY: 

Dochody ogółem zwiększono w 2017 roku o kwotę 290.809,51 zł w tym: 343.902,51 zł bieżące, o 

kwotę 53.093 zł zmniejszono dochody majątkowe (w tym 20.000 zł ze sprzedaży majatku).  

WYDATKI 

Wydatki ogółem zwiększono w 2017 roku o kwotę 290.809,51 zł w tym: bieżące 339.565,51 zł, 

majątkowe  zmniejszono o kwotę  48.756 zł.  

O kwotę 6.000 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu w związku z niższym oprocentowaniem  

zobowiązań niz zakładano. 

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Płocku 

kwota 87.107,32 zł, wydatki majątkowe kontynuowane kwota 250.000 zł oraz  zmniejszono nowe 

wydatki inwestycyjne kwota 337.107,32 zł. 

Wydatki inwestycyjne objęte limitem zwiększono w 2017 roku  o kwotę 18.661 zł w 2018 roku o 

kwotę 250.000 zł na zadaniu pn. “ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipianki” oraz 

zadania  pn. ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika 

wody uzdatnionej”, 
O kwotę 4.337 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 

Wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 137.895 zł. Zwiększono wydatki związane z 

funkcjonowaniem organów jst o kwotę 17.400 zł 

 

 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r 

pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym: 

W przedsięwzięciu majątkowym  pn. “ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipianki” 

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 102,311 do kwoty 123.221 zł. W 2016 roku 

wydatkowano kwotę 4.800 zł 

Limity zobowiązań w 2017 zwiększono o kwotę  3.661 zł do kwoty 18.421 zł w 2018 roku limit 

zwiększono o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł. 

Wydatki poniesione w 2016 i 2017 roku dotyczą projektu, zakupu map, natomiast w 2018 roku 

planuje się wykonanie inwestycji. 

 

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. ” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie 

w zakresie zbiornika wody uzdatnionej”. 

W 2017 roku były zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej (wykazywane w 

załączniku na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy 

finansowej. W związku z tym, że planuje się wykonanie tego zadania w roku 2018, zadanie zostało  

ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2018 

Łączne nakłady finansowe 165.000 zł. Limit wydatków 2017 roku 15.000 zł (projekt). Limit 

wydatków 2018 roku 150.000 zł (wykonanie inwestycji). 



 


