
Uchwała 34/V/2015

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia  27 marca 2015 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2015 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 2015 rok Nr 12/III/2014 Rady Gminy  Nowy 
Duninów z dnia 30 grudnia 2014 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 129.274,99 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
    23.904 zł Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 13.434.127,56 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 129.274,99 zł. Zmniejszone o kwotę 23.904 zł
    do kwoty 11.602.698,56 zł
    Dochody majątkowe zstanowią kwotę  1.831.429 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
    Budżetowej na 2015 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 410.098,01 zł.  Zmniejsza się wydatki budzetu o kwotę
    235.882,54 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.097.972,04 zł

    Wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 147.372,51 zł. Zmniejsza się o kwotę 153.165,51 zł 
    do kwoty 10.254.687,07 zł
    Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 262.725,50 zł zmniejsza się o kwotę 82.717,03 zł 
    do kwoty 2.843.284,97 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2015 rok 

3. W § 3:Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie
    336.155,52  z przeznaczeniemna:
    1) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 148.000 zł i kredytów w kwocie 188.155,52 zł
     2) Przychody budżetu w z tytyłu wolnych środków w kwocie 68.844,48 przeznacza się 
         na rozchody tj. na spłatę kredytów
         Rozchody budżetu w wysokości 1.861.429 zł
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

4. 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 2015 rok

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do
     sektora finansów publicznych



     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte 
     wieloletnia prognozą finansową
     Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

7. Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane 
    w  ramach funduszu sołeckiego. 
     Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


