
Uchwała Nr 233/XXVI/2018
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 21 marca 2018 r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

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 z póź. zm.), 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 z póź. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co 
następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2025 zgodnie z
         załącznikiem nr 1 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 2018 rok
oraz zmianami, które zostały wprowadzone:
Zarządzeniem Wójta Nr 22/2018 z dnia 26 lutego 2018 – zmniejszenia o kwotę 15.601 zł
postanowiono urealnić:
• Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207/XVIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 
grudnia 2017 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 w 2018 roku ogółem zwiększono o kwotę 142.673,-, bieżące zmniejszono o kwotę 2.916 
zł dochody majątkowe zwiększono o kwotę 145.589 zł w tym ze sprzedaży majątku 20.589 zł, 
dotacje z przeznaczeniem na inwestycji 125.000 zł

WYDATKI
Wydatki w 2018 roku ogółem zwiększona o kwotę 1.491.258,02 zł w tym: bieżące zwiększono o 
kwotę 18.758,02 zł,  majątkowe  zwiększona  o kwotę  1.472.500 zł ( zadanie inwestycyjne pn. 
“Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. 
Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo”- kwota 1.448.000 zł oraz zadanie pn. “Budowa wiaty 
rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów” kwota 24.500 zł) 
W 2019 roku zwiększono o kwotę 232,48 zł wydatki majątkowe w formie dotacji dla Województwa 
Mazowieckiego.
W latach 2019 do 2025 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu oraz zmniejszono wydatki 
majątkowe. Zmiany te związane są z planowanymi do zaciągnięcia kredytem i pożyczką.
W 2018 roku zostały zwiększone przychody budżetu o kwotę 1.348.585,02 - planuje się zaciagnć 
pożyczkę z WFOŚ I GW w Warszawie w kwocie 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. 
“Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. 
Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo” oraz kredyt w kwocie 348.585,02. Zmianie ulegnie 
kwota długu począwszy od 2018 roku do 2024 roku oraz kwoty rozchodów od 2019 roku do 2025 
roku.

O  kwotę  21.674,02  zł  zmniejszyła  się  różnica  między  dochodami  bieżącymi  a  wydatkami 
bieżącymi.
Wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 225 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu w latach 2018 do 2025.


