
Uchwała Nr 268/XXXIV/14
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 5 wrzesnia 2014 r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy 
Duninów na lata 2014 – 2023 

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 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 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) Rada 
Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2023 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.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Objaśnienia



W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2014 rok 
oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 42/2014 z dnia 27 czerwca - zwiększenia o kwotę 76.580 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 47/2014 z dnia 17 lipca - zwiększenia o kwotę 30.473,58 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 51/2014 z dnia 28 lipca - zwiększenia o kwotę 7.400 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 52/2014 z dnia 29 lipca -zwiększenia o kwotę 1.455,68 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 59/2014 z dnia 28 sierpnia - zwiększenia o kwotę 16.100 zł
postanowiono urealnić:
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 

2013 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 wyniku budżetu 
oraz kwot przychodów i rozchodów. 

 Zmianie uległy następujące wartości:
1.Dochody  ogółem  zwiększono  o  kwotę  21.187,81  w  tym  bieżące  122.277,81  majątkowe 
zmniejszono o kwotę 101.090,-( ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 200.000 zł, z tytułu 
dotacji i środków na inwestycje zwiększono o kwotę 98.910 zł) w 2014 i o kwotę 1.259.175 w 2015 
(dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) na zadania 
pn.  Budowa kanalizacjim sanitarnej  w m. Wola Brwileńska i  część Starego Duninowa"- kwota 
774.175 zł  oraz "Zagospodarowanie terenu parku zabytkowego w Nowym Duninowie" -  kwota 
185.000 zł. dochody ze sprzedaży mająku kwota 300.000 zł. Planuje się , że majątek jaki posiadamy 
i  nie został  sprzedany w roku bieżącym podokonaniu  ponownej wyceny zostanie sprzedany w 
latach następnych
2.Wydatki  ogółem  zwiększono  o  kwotę  277.687,81  w  tym:  bieżące  147.627,81  majątkowe 
130.060,-  Zwiększono wydatki  bieżące  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczone  o  kwotę 
15.496,55, wydatki związane z funkcjonowaniem jst o kwote 9.324 zł.  Zmniejszono wydatki na 
obsługę długu o kwotę 604 zł Środki te zostały przeznaczone na prowizje od przygotowanej umowy 
pożyczki W 2015 roku zwiększono wydatki  o kwotę 1.256.175,- (wydatki bieżące  kwota 47.000,- 
majątkowe   o  kwotę  1.209.175,-)  wydatki  na  obsługę  długu  zmniejszono  o  kwote  5.000  zł  w 
związku z utrzymującą sie niską stawką WIBOR Od 2016 roku zmniejszono wydatki bieżące.
3.Zmianie uległ wynik budżetu w latach 2014-2023-, w 2014 roku była nadwyżka budżetowa jest 
deficyt 
4.Zwiększono przychody budżetu o kwotę 256.500 zł jest to planowany kredyt do zaciągnięcia w 
2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań spłacany w latach 2015-2023. W związku 
z tym zmianie uległa kwota zadłużenia w latach 2014-2023 i kwota rozchodów w latach 2015-2023
5.Zwiększono rozchody budżetu w latach 2015-2023
6.Zmianie uległy tez dochody i wydatki związane z finansowaniem programów i projektów lub 
zadań raelizowanych z udziałem środków unijnych w związku z wprowadzeniem  nowych zadań 
inwestycyjnych i programu realizowanego w szkołach 
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 

2013 pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym
Dodano przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i 
część Starego Duninowa" realizowane w latach 2012 - 2015.  Umowa o przyznanie pomocy w 
ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 
2007-2013  została  podpisana  w  dniu  30  czerwca  2014  roku.  W  latach  2012  -  2013  zostały 
poniesione nakłady finansowe w kwocie 31.500 zł. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 1.315.947 
zł.  Wydatki  kwalifikowalne  1.032.235  zł.  Wydatki  niekwalifikowalne   283.712  zł  (37.640  zł 
przyłącza  246.072  zł  VAT,  który  zostanie  odzyskany  z  Urzędu  Skarbowego).    Kwota 
dofinansowania.774.175 zł.                                           
Dodano  przedsięwzięcie  majątkowe  pn.  "Zagospodarowanie  terenu  w  parku  zabytkowym  w 
Nowym Duninowie"realizowane w latach 2014 - 2015. Umowa o przyznanie pomocy w ramach 



działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 
została podpisana w dniu 30 czerwca 2014 r . Przetarg na to zadanie odbędzie się we wrześniu  i 
umowa z wykonawca zostanie podpisana w tym roku natomiast wydatki będą dokonywane w 2015 
roku Limit wydatków na 2015 rok wynosi 436.209 zł. Kwota dofinansowania 185.000 zł

Dodano  przedsięwzięcie  bieżące  realizowane  na  podstawie  umowy  partnerskiej  stanowiącej 
integralna  część  Porozumienia  partnerskiego  na  rzecz  realizacji  projektu  partnerskiego  pn. 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe -  Moja przyszłość"  Projekt  będzie  realizowany przez  Szkołę Podstawową w Nowym 
Duninowie i Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie od             1 września 2014 do 30 
czerwca 2015. Limit wydatków na 2014 rok 22.960 zł 2015 rok 22.060 zł. Kwota dofinansowania 
49.020 zł w tym 41.667zł 85% budżet UE, 4.902 zł - 10% budzet Państwa, 2.451 zł - 5% budżet 
województwa 


