
Uchwała Nr 234/XXVI/2018
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  21 marca 2018 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077 z póź. 
zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.  W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2018 rok Nr 208/XVIV/2017 Rady Gminy 
Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 158.274 zł. 
Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 17.028.048,46 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 12.685 zł do kwoty 15.661.994,57 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 145.589 zł do kwoty 1.366.053,89 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały
    Budżetowej na 2018 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.506.859,02 zł. 
Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 18.028.048,46 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 34.359,02 do kwoty 14.185.345,78 zł
    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.472.500 zł  do kwoty 3.842.702,68 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2018 rok

3. 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 2018 rok

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte
     wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2018 rok

5. Par. 3 otrzymuje brzmienie:
   1. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.000.000 zł, 
       który zostanie  pokryty pożyczką w kwocie 1.000.000 zł 
   2. Przychody budżetu w kwocie 1.503.000 zł w tym: 154.414,98 z tytułu wolnych środków 
       z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów, 1.000.000 zł pożyczka z przeznaczeniem
       na pokrycie planowanego deficytu, 348.585,02 kredyt na spłatę pożyczki w kwocie 50.000 zł 
       i kredytów w kwocie 298.585,02
   3. Rozchody budżetu w wysokości 503.000 zł
       Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały
       Budżetowej na 2018 rok  



6. Par. 4 otrzymuje brzmienie
    Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
    1 . sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł
    2.  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł
    3.  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczka w kwocie 50.000 zł,
         kredyt w kwocie 298.585,02
    
§ 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 2018 rok polegających na zwiększeniu planu 
dochodów o kwotę 158.274 (dochody bieżące 12.685,- majątkowe 145.589,-)

Dział 010 kwota 115.000,- 
Rozdział 01010 kwota 115.000,- Wpłaty mieszkańców Nowego Duninowa i Karolewa za przyłącza 
kanalizacyjne.

Dział 700 kwota 20.589,- 
Rozdział 70005 kwota 20.589,- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 754 kwota 7.685,-
Rozdział 75412 kwota 7.685,- Wpływy od ubezpieczyciela mienia za szkodę (dotyczy samochodu OSP w 
Nowym Duninowie)

Dział 900 kwota 10.000,-
Rozdział  90095 kwota  10.000,- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– środki 
z  budżetu  Województwa  Mazowieckiego  na  realizację  zadania  w  ramach  „Mazowieckiego   Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” – dotyczy sołectwa Nowy Duninów

Dział 921 kwota 5.000,-
Rozdział  92109  kwota  5.000,- Dotacja  celowa  otrzymana  z  tytułu  pomocy finansowej  między jednostkami 
samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  –  środki  z  budżetu  Województwa 
Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego  Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 
2018” dotyczy sołectwa Karolewo – Nowa Wieś

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwot 1.506.859,02 (wydatki bieżące 34.359,02, wydatki majątkowe 1.472.500,-)

Dział 010 kwota 1.448.000,- 
Rozdział 01010 kwota 1.448.000,- Środki na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo”

Dział 754 kwota 7.685,-
Rozdział 75412 kwota 7.685,- Środki na remont samochodu OSP w Nowym Duninowie

Dział 801 kwota 16.000,-
Rozdział 80195 kwota 16.000,- Środki na prace remontowe budynku szkoły.

Dział 852 kwota 585,13
Rozdział 85295 kwota 585,13 Środki na zakup materiałów.

Dział 900 kwota 24.588,89
Rozdział 90095 kwota 24.588,89  Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” kwota 
88,89. Środki na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego  Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 
2018” – dotyczy sołectwa Nowy Duninów – zadanie pn. ‘Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu 
w miejscowości Nowy Duninów” kwota 24.500,- . Inwestycja będzie służyła w szczególności jako miejsce 
spotkań, integracji i wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Nowego Duninowa ale dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Nowy Duninów.

Dział 921 kwota 10.000,-
Rozdział  92109  kwota  10.000,- Środki  na  realizację  zadania  w  ramach  „Mazowieckiego   Instrumentu 
Aktywizacji  Sołectw Mazowsze 2018” dotyczy sołectwa Karolewo – Nowa Wieś zadanie pn. „Wyposażenie 
świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Nowa  Wieś”.  Realizacja  zadania  będzie  zaspokajała  potrzeby  zarówno 
mieszkańców Nowa Wieś jak i pozostałych mieszkańców Gminy Nowy Duninów.
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