
Uchwała Nr 196/XXIII/2017 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia  10 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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 8.851 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 

   53.093 zł  Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 16.393.740,26 zł 

 

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 8.851 zł. do kwoty 15.291.077,26 zł 

    Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 53.093 zł do kwoty 1.102.663 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 190.379,12 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 

   234.621,12 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 17.910.518,25 zł 

 

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 175.098,12 zł. Zmniejszone o kwotę 170.584,12 zł 

    do kwoty 14.393.766,75 zł 

    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 15.281 zł. Zmniejszone o kwotę 64.037 zł 

    do kwoty 3.516.751,50 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 realizowanych 

     w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały 

     Budżetowej na 2017 rok 

 

4. 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 

 

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 

 

6. W par. 7 pkt 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

    alkoholowych w kwocie 66.600 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym  

    programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 64.100 zł. 

    Pkt 2 Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

    narkomanii w kwocie 2.500 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 8.851 (dochody bieżące) 
 

Dział 010 kwota 1.971,-  

Rozdział 01010 kwota 1.971,- Czynsz za obwody łowieckie 

 

Dział 756 kwota 4.600,- 

Rozdział 75618 kwota 4.600,- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 

Dział 758 kwota 2.280,-    

Rozdział 75814 kwota 2.280,-  Odsetki bankowe na rachunku. 

 

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

dochodów o kwotę 53.093 (dochody majątkowe) 
 

Dział 600 kwota 33.093,- 

Rozdział 60016 kwota 33.093,- 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 700 kwota 20.000,-    

Rozdział 70005 kwota 20.000,-  Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności.  

 

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

wydatków o kwot 190.379,12. (wydatki bieżące 175.098,12, wydatki majątkowe 15.281,-) 

 

Dział 010 kwota 3.661,-         

Rozdział 01010 kwota 3.661,-  Środki na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki”  

 

Dział 400 kwota 25.000,-         

Rozdział 40002 kwota 25.000,-  Środki na zakup energii i wody. 

 

Dział 600 kwota 1.339,- 

Rozdział 60016 kwota 1.339,- Środki na zakup materiałów na drogi gminne. 

 

Dział 700 kwota 5.000,-    

Rozdział 70005 kwota 5.000,-  Środki na zakup peletu do ogrzania budynku komunalnego.  

 

Dział 750 kwota 17.430,-    

Rozdział 75022 kwota 8.000,-  Środki na diety dla radnych.  

Rozdział 75022 kwota 7.000,-  Środki na zakup usług.  

Rozdział 75095 kwota 2.430,-  Środki na diety dla sołtysów biorących udział w sesjach.  

 

Dział 754 kwota 1.950,12    

Rozdział 75412 kwota 1.950,12  Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących dla OSP Dzierzązna na realizację 

zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo 

gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego”.  

 

Dział 801 kwota 25.000,-         

Rozdział 80104 kwota 25.000,-  Środki dla Miasta Płocka za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do 

przedszkoli w Płocku. 

 

Dział 851 kwota 6.600,-         

Rozdział 85154 kwota 6.600,-  Środki w kwocie 4.600 zł zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz kwota 2.000 zł zmiana klasyfikacji z zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na zadania ujęte w gminnym programie rozwiązywania problemów 

alkoholowych . 

 

 



Dział 852 kwota 6.996,-         

Rozdział 85202 kwota 6.996,-  Środki za pobyt osób w domu opieki społecznej. 

 

Dział 900 kwota 85.783,-    

Rozdział 90001 kwota 64.000,-  Środki za odprowadzenie ścieków (wodociągi płockie) oraz na wywóz osadu z 

oczyszczalni  

Rozdział 90015 kwota 16.783,-  Środki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego.  

Rozdział 90095 kwota 5.000,-  Środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.  

 

Dział 926 kwota 11.620,-         

Rozdział 92695 kwota 11.620,-  Środki za zadanie pn. „Wiata zadaszona przy boisku sportowym w Nowym 

Duninowie ul. Włocławska”. 

 

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

wydatków o kwotę 234.621,12 (wydatki bieżące 170.584,12, wydatki majątkowe 64.037,-) 

 

Dział 600 kwota 53.037,- 

Rozdział 60016 kwota 53.037,- Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa drogi 

gminnej w m. Lipianki”. 

 

Dział 700 kwota 11.000,-    

Rozdział 70005 kwota 11.000,-  Zmniejszenie środków przeznaczonych na „Wykup gruntów”.  

 

Dział 710 kwota 4.600,-    

Rozdział 71004 kwota 4.600,-  Zmniejszenie środków przeznaczonych na opłacenie za wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy.  

 

Dział 754 kwota 1.950,12    

Rozdział 75412 kwota 1.950,12  Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na dotację na dofinansowanie wydatków 

bieżących dla OSP Dzierzązna na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego”.  

 

Dział 757 kwota 6.000,-    

Rozdział 75702 kwota 6.000,-  Zmniejszenie środków przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 

związku z niższym oprocentowaniem niż zakładano. 

 

Dział 801 kwota 140.000,-    

Rozdział 80110 kwota 140.000,-  Zmniejszenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na 

ubezpieczenie społeczne.  

 

Dział 851 kwota 2.000,-         

Rozdział 85153 kwota 2.000,-  Zmiana klasyfikacji z zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii z przeznaczeniem na zadania ujęte w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych . 

 

Dział 855 kwota 8.400,-    

Rozdział 85504 kwota 7.300,-  Zmniejszenie środków z wynagrodzeń i zakup usług - asystent rodziny 

Rozdział 85508 kwota 1.100,-  Zmniejszenie środków przeznaczonych na współfinansowanie pobytu dzieci w 

rodzinach zastępczych.  

 

Dział 926 kwota 7.634,-         

Rozdział 92601 kwota 7.634,-  Zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup materiałów i usług na obiektach  

sportowych . 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 197/XXIII/2017 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia 10 listopada 2017 r. 
 

w sprawie :  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu 

 

                                 Na podstawie art 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie 

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1  ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Postanawia się udzielić Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970 W Nowy Duninów - Grodziska – 

granica województw”. 

 

§ 2 

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na 2017 rok w wysokości 300.000 zł (słownie: Trzysta tysięcy złotych 00/100). 

 

§ 3 

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy 

Gminą Nowy Duninów i Powiatem Płockim. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


