
Uchwała 269/XXXIV/14

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia  5 września 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. 594) 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 92.905 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
    203.726,45 zł Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 12.715.747,68zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 60.905 zł. Zmniejszone o kwotę 236,45 zł
    do kwoty 11.493.003,68 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 32.000 zł.Zmniejszone o kwotę 203.490 zł.
    do kwoty  1.222.744 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 214.178,55 zł.  Zmniejsza się wydatki budzetu o kwotę
    68.500 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 12.760.993,18 zł

    Wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 141.968,55 zł. Zmniejsza się o kwotę 48.500 zł 
    do kwoty 11.027.935,18 zł
    Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 72.210 zł. Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł
    do kwoty  1.733.058 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 deficyt budżetu w kwocie 45.245,50 zł
     który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym.
     przychody budżetu w kwocie 805.185,50 zł w tym: wolne środki w kwocie 45.245,50 zł
     na pokrycie deficytu, pożyczka na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych ze
     środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocii 503.440 zł , kredyt w kwocie 
     256.500 zł na spłatę wcześnie zaciagniętych zobowiązań
     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 3 o treści:
     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciagnietych pożyczek i kredytów 
     w kwocie 256.500 zł

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych



     w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
     Budżetowej na 2014 rok

6. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały
     Budżetowej na 2014 rok

7. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do
     sektora finansów publicznych
     Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały
     Budżetowej na 2014 rok

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte 
     wieloletnia prognozą finansową
     Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2014 rok

9. W § 7   pkt 3 kwota 437.500 zł zmienia się na kwotę 461.500 zł
     

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


