
Uchwała 42/VI/2015

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia  12 czerwca 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 z 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 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 263.738 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
    48.115 zł Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 13.768.475,14 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 23.738 zł. Zmniejszone o kwotę 16.115 zł
    do kwoty 11.729.046,14 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę  240.000 zł. Zmniejszone o kwotę 32.000 zł 
    do kwoty 2.039.429 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 284.000 zł.  Zmniejsza się wydatki budzetu o kwotę
    68.377 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.432.319,62 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o  się o kwotę 37.850 zł.  do kwoty 10.411.261,65 zł
    Wydatki majątkowe zostały zwiększone się o kwotę 246.150 zł. Zmniejszone o kwotę 68.377 zł
    do kwoty 3.021.057,97 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2015 rok

3. 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte
     wieloletnia prognozą finansową
     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

5. W § 7   pkt 3 dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą
    475.700 zł oraz wydatki  475.700 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
    gospodarowania odpadami komunalnymi.



 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budzetu na 2015 rok polegajacych na 
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 263.738,- (dochody bieżące 23.738,- mająkowe 240.000,-)

Dział 600 kwota 90.000,-
Rozdział 60016 kwota 90.000,- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa – Etap III

Dział 700 kwota 160,40
Rozdział 70005 kwota 160,40 Dochody z lat ubiegłych, zwrot zaliczki komorniczej.

Dział 750 kwota 22.000,-
Rozdział 75075 kwota 22.000 Środki od sponsorów na przeprowadzenie i organizację Regat 
Żeglarskich w dniu 18 lipca.

Dział 754 kwota 150.000,-
Rozdział 75412 kwota 150.000,- Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania 
pn.”Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo  gaśniczego dla  OSP Nowy Duninów”

Dział 852 kwota 777,60
Rozdział 85295 kwota 777,60 Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia 
pracowników w ramach prac społeczno uzytecznych za m-c grudzień 2014 r.

Dział 900 kwota 800,-
Rozdział 90001 kwota 400,- Odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców za ścieki.
Rozdział 90002 kwota 400,- Odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców za gospodarowanie 
odpadami.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budzetu na 2015 rok polegajacych na 
zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 48.115,- (dochody bieżące 16.115,- majątkowe 32.000,-)

Dział 010 kwota 12.000,-
Rozdział 01010 kwota 12.000,- Wpłaty mieszkańców Woli Brwileńskiej i część Starego 
Duninowa za przyłącza kanalizacyjne w budowie sieci.

Dział 700 kwota 20.000,-
Rozdział 70005 kwota 20.000,- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Dział 756 kwota 9.715,-
Rozdział 75615 kwota 9.715,- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Dział 758 kwota 2.000,-
Rozdział 75814 kwota 2.000,-Wpływy z odsetek bankowych na rachunku.

Dział 900 kwota 4.400,-
Rozdział 90001 kwota 4.400,- Wpłaty za ścieki.



W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budzetu na 2015 rok polegajacych na 
zwiększeniu planu wydatków o kwotę 284.000,- (wydatki bieżące 37.850,- mająkowe 246.150,-)

Dział 600 kwota 90.000,-
Rozdział 60016 kwota 90.000,- Środki  na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. 
Nowy Duninów ul. Wierzbowa – Etap III

Dział 750 kwota 22.350,-
Rozdział 75075 kwota 22.350 Kwota 22.000,- Środki od sponsorów na przeprowadzenie i 
organizację Regat Żeglarskich w dniu 18 lipca. Kwota 350,- zł pomoc finansowa dla Powiatu 
Płockiego na współfinansowanie Pikniku Samorządowego. Zostanie podpisane porozumienie.

Dział 754 kwota 150.000,-
Rozdział 75412 kwota 150.000,- Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania 
pn.”Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo  gaśniczego dla  OSP  Nowy Duninów”

Dział 854 kwota 15.000,-
Rozdział 85415 kwota 15.000,- Środki  na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 
-wkład własny jst.

Dział 900 kwota 6.650,-
Rozdział 90002 kwota 500,- Zakup usług realizacja zadania gospodarowanie odpadami.
Rozdział 90095 kwota 6.150,- Zakup mostku na strugę przepływajacą przez działkę nr 85/5 
będącą własnością Gminy położoną na treenie Parku Zabytkowego w Nowym Duninowie. Jest to 
teren ogólnodostępny.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budzetu na 2015 rok polegajacych na 
zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 68.377,- (wydatki mająkowe )

Dział 010 kwota 68.377,-
Rozdział 01010 kwota 68.377,- Zmniejszeniem wartości zadania pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Woli Brwileńskiej i część Starego Duninowa ” w związku ze zwrotem podatku 
VAT za realizację I etapu. Podatek VAT nie jest kosztem i został rozliczony z Urzędem 
Skarbowym.
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