
Uchwała 71/IX/2015
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  6 listopada 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 34.835 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
   30.358 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 14.357.406,97 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 34.835 zł. Zmniejszone o kwotę 15.000 zł do
    kwoty 12.136.933,14 zł
    Dochody majątkowe zostały zmniejszone  o kwotę 15.358 zł do kwoty 2.220.473,83 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 107.423 zł.  Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
    102.946 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 14.021.251,45 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 101.191 zł. Zmniejszone o kwotę
    84.862 zł  do kwoty 11.173.179,21 zł
    Wydatki majątkowe zostały zwiększone się o kwotę 6.232 zł. Zmniejszone o kwotę
    18.084 zł do kwoty 2.848.072,24 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 jst
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do
     sektora finansów publicznych
     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte
     wieloletnia prognozą finansową
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

6. Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
    w  ramach funduszu sołeckiego.



     Zgodnie z załącznikiem nr 6 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.



UZASADNIENIE

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu  
dochodów o kwotę 34.835 zł (dochody bieżące )

Dział 010 kwota 538,-
Rozdział 01010 kwota 538,- Wpłaty od mieszkańców Soczewki za przyłącza kanalizacyjne z lat ubiegłych. 

Dział 700 kwota 365
Rozdział 70005 kwota 365 Za użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

Dział 750 kwota 2.748
Rozdział 75075 kwota 1.741,- Darowizny  na przygotowanie Regat Żeglarskich
Rozdział 75095 kwota 1.007,- Zwrot poniesionych wydatków w 2014 roku. 

Dział 756 kwota 30.684
Rozdział 75615 kwota 6.300,- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Rozdział 75616 kwota 500,- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.
Rozdział 75618 kwota 12.884,- Kwota 9.664,- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Kwota 3.220,- za zajęcie pasa 
drogowego
Rozdział 75621 kwota 11.000,- Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 900 kwota 500,-
Rozdział 90001 kwota 500,- Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu  
dochodów o kwotę 30.358 (dochody bieżące 15.000,- dochody majątkowe 15.358)

Dział 010 kwota 300,-
Rozdział 01010 kwota 300,- Wpłaty od mieszkańców Woli Brwileńskiej za przyłącza kanalizacyjne. 

Dział 600 kwota 15.058,-
Rozdział  60016  kwota  15.058,- Zmniejszenie  Środków  z  Województwa  Mazowieckiego  związanych  z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. 
Wierzbowa Etap III”

Dział 756 kwota 15.000,-
Rozdział 75616 kwota 15.000,- Podatek od czynności cywilnoprawnych

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 107.423 (wydatki bieżące kwota 101.191 wydatki majątkowe kwota 6.232 )

Dział 150 kwota 1.035,-
Rozdział 15011 kwota 1.035,- Zwiększenie wysokości dotacji na realizację projektu kluczowego w ramach RPO 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 400 kwota 24.197,-
Rozdział  40002  kwota  24.197,- Kwota  19.000,-  na  energię  elektryczną,  kwota  5.197,-  na  zadanie  pn. 
„Monitoring ujęcia wody w m. Trzcianno”.

Dział 750 kwota 1.741,-
Rozdział 75075 kwota 1.741,- Darowizny na przygotowanie  Regat Żeglarskich

Dział 900 kwota 13.950,-
Rozdział 90015 kwota 13.950,- Zwiększenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego

Dział 926 kwota 66.500,-
Rozdział 92605 kwota 66.500,- Zmiana klasyfikacji  na zadanie własne z zakresu kultury fizycznej realizowane 
przez podmioty wyłonione w drodze przetargu.



W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę 102.946 (wydatki bieżące 84.862 wydatki majątkowe 18.084)

Dział 010 kwota 4.940,-
Rozdział  01010  kwota  4.940,-  Zmniejszeniem  wartości  zadania  pn.  „Rozbudowa  sieci  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych”

Dział 600 kwota 21.144,-
Rozdział  60016 kwota  21.144,- Zmniejszenie Środków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Nowy 
Duninów ul.  Wierzbowa Etap III”  – kwota 22.144,-  Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów na drogi 
gminne – 8.000,-  minus zwiększenia 9,000,-  na zadanie pn.„Projekt i mapy do celów budowy drogi gminnej w 
Lipiankach” -9.000,-

Dział 710 kwota 4.000,-
Rozdział 71004 kwota 4.000,- Zmniejszeniem środków na decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 852 kwota 6.362,-
Rozdział 85295 kwota 6.362,- Zmniejszeniem środków na zasiłki dla pracowników zatrudnionych w ramach prac 
społeczno – użytecznych.

Dział 926 kwota 66.500,-
Rozdział 92605 kwota 66.500,- Zmiana klasyfikacji  na zadanie własne z zakresu kultury fizycznej realizowane 
przez podmioty wyłonione w drodze przetargu.
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