
Uchwała 263/XXXIII/14

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia  26 czerwca 2014 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  
gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594z póź. zm.) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póź.  
zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2014 rok Nr 218/XXIX/13 Rady Gminy  Nowy 
Duninów z dnia 30 grudnia 2013 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 82.024,81 . Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
    86.596,13 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 12.694.559,87zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 82.024,81 zł. Zmniejszone o kwotę 4.500,13 zł
    do kwoty 11.370.725,87 zł
    Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 82.096 zł do kwoty  1.323.834 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
    Budżetowej na 2014 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 209.516,18 zł.  Zmniejsza się wydatki budzetu o kwotę
    175.704 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 12.483.305,37 zł

    Wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 18.227,18 zł do kwoty 10.880.307,37 zł
    Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191.289 zł. Zmniejsza się o kwotę 175.704 zł
    do kwoty  1.602.998 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2014 rok 

3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budzetu w kwocie 211.254,50 zł
     z przeznaczeniem na :

1. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 117.254,50 zł i kredytów w kwocie 94.000 zł
2. przychody budżetu w kwocie 548.685,50 zł w tym: wolne środki w kwocie45.245,50 zł 

przeznacza  się  na  rozchody  (spłata  wczesniej  zaciagniętych  zobowiązań  z  tytułu 
zaciagnietych pożyczek), pożyczka na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych 
ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocii 503.440 zł .  

3. rozchody budżetu w kwocie 759.940 zł 
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały
     Budżetowej na 2014 rok

4. W § 4: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dodaje się pkt 2 o treści:
    wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budzetu Unii
    Europejskiej w kwocie 503.440 zł

5. W § 7 pkt 4 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 349 zł do 
     kwoty 3.349 zł



 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




