
Uchwała 53/VII/2015
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  16 lipca 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 62.085 zł. 
Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 13.838.800,14 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 22.085 zł. do kwoty 11.759.371,14 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone  o kwotę 40.000 zł. do kwoty 2.079.429 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 127.252 zł.  Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
    65.167 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.502.644,62 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o  się o kwotę 105.632 zł.  do kwoty 10.525.133,65,65 zł
    Wydatki majątkowe zostały zwiększone się o kwotę 21.620 zł. Zmniejszone o kwotę 65.167 zł
    do kwoty 2.977.510,97 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2015 rok

3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do
     sektora finansów publicznych
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 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

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu 
dochodów o kwotę 62.085,- (dochody bieżące 22.085, dochody majątkowe 40.000)

Dział 801 kwota 4.085,-
Rozdział  80104  kwota  4.085,- Kwota  3.612,-  zwrot  dotacji  za  2013  rok  udzielonej  dla  Niepublicznego 
Przedszkola wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 473,- odsetki od tej dotacji

Dział 700 kwota 40.000,-
Rozdział 70005 kwota 40.000,- Zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 852 kwota 18.000,-
Rozdział  85206  kwota  18.000,- Decyzja  z  MUW o  zwiększeniu  dotacji  z  przeznaczeniem  na  zatrudnienie 
asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 127.252,- (wydatki bieżące kwota 105.632,- wydatki majątkowe kwota 21.620 )

Dział 754 kwota 21.620,-
Rozdział  75412  kwota  21.620,-  Zwiększenie  środków  własnych  na  zadania  pn.”Zakup  nowego  średniego 
samochodu ratowniczo  gaśniczego dla  OSP  Nowy Duninów”

Dział 801 kwota 46.032,-
Rozdział 80101 kwota 8.000,- Środki na zakup peletu do pieca CO
Rozdział  80104 kwota  30.032,-  Zwiększenie środków przekazywanych do Miasta  Płocka za dzieci  z  terenu 
naszej Gminy uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Płocka
Rozdział 80110 kwota 8.000,- Środki na zakup peletu do pieca CO

Dział 852 kwota 18.000,-
Rozdział 85206 kwota 18.000,- Środki z dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 kwota 40.000,-
Rozdział 90005 kwota 40.000,- Środki na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan jest dokumentem 
strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności  energetycznej,  zwiększeniu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Na to zadanie w m-cu lipcu zostanie złożony wniosek o dotację do WFOŚ i GW w Warszawie. Środki na to 
zadanie są zabezpieczone w całości jako własne jst.  

Dział 921 kwota 1.600,-
Rozdział  92120 kwota  1.600,- Zwiększenie środków na zadanie pn. „Zabiegi  pielęgnacyjne zieleni  w parku 
zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę 68.377,- (wydatki majątkowe )

Dział 010 kwota 65.167,-
Rozdział 01010 kwota 65.167,- Zmniejszeniem wartości zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Woli 
Brwileńskiej i część Starego Duninowa ” w związku ze zwrotem podatku VAT za realizację II etapu. Podatek 
VAT nie jest kosztem i został rozliczony z Urzędem Skarbowym.
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