
Uchwała Nr 33/V/2015
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 27 marca 2015 r.
W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na 
lata 2015 – 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 2015 - 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 2015 rok 
oraz zmianami, które zostały wprowadzone:
Zarządzeniem Wójta Nr 13/2015 z dnia 25 lutego 2015 – zwiększenia o kwotę 56.977 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 17/2015 z dnia 13 marca 2015
postanowiono urealnić:
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014 

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  162.347,99 w tym:  15.000 podatek  od  nieruchomości 
151.134 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 10.000 wpłaty za wodę, 10.000 
wpłaty za ścieki, 117,99 odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Zmniejszona została o kwotę 
23.904 zł subwencja oswiatowa.
2.Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 231.192,47 w tym: bieżące 51.184 zł, majątkowe  o kwotę 
180.008,47 zł Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 
93.350. Zmniejszono o kwotę 1.560 zł wydatki na obsługę długu w związku z przeniesieniem tej 
kwoty na opłatę prowizji od przygotowanych umów pozyczek i kredytów.  
3.Zmianie uległ wynik budżetu .
4.Zwiększono przychody budżetu o kwotę 68.844,48 zł są to wolne środki na rachunku bankowym
5.Zmniejszono o kwotę 4.041,53 zł wydatki majątkowe w formie dotacji przekazywanej do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
6.Zmianie  uległy  wydatki   związane  z  finansowaniem  programów  i  projektów  lub  zadań 
raelizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 6.641,53

 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014 
pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

Zmieniono  nazwę  przedsięwzięcia   majątkowego  było  “  Zagospodarowanie  terenu  parku 
zabytkowego  w Nowym  Duninowie”.  Jest  “Zagospodarowanie  terenu  w  parku zabytkowym  w 
Nowym Duninowie”


