
Uchwała 78/X/2015
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  16 grudnia 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 52.648 zł.
    Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 14.371.545,11 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5.038 zł do kwoty 12.103.461,28 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 47.610 zł do kwoty 2.268.083,83 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 75.793 zł.  Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
    23.145 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 14.035.389,59 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 75.793 zł. Zmniejszone o kwotę
    23.145 zł  do kwoty 11.187.317,35 zł
    Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.848.072,24 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 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 52.648 zł (dochody bieżące 5.038,- dochody majątkowe 47.610,- )

Dział 700 kwota 47.610,-
Rozdział 70005 kwota 47.610,- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 

Dział 750 kwota 1.000,-
Rozdział 75023 kwota 1.000,- Wpływy z różnych opłat – za wystawione upomnienia do zapłaty

Dział 801 kwota 4.038,-
Rozdział 80104 kwota 3.108,- Zwrot z innych gminy za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w 
Nowym Duninowie nie będące mieszkańcami naszej Gminy.
Rozdział 80113 kwota 930,- Za wynajem autobusu szkolnego. 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 75.793 (wydatki bieżące )

Dział 400 kwota 1.000,-
Rozdział 40002 kwota 1.000,-  Za energię elektryczną.

Dział 801 kwota 45.553,-
Rozdział  80104 kwota  38.553,- Zwiększenie środków przekazywanych do Miasta  Płocka za dzieci  z  terenu 
naszej Gminy uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Płocka
Rozdział 80113 kwota 7.000,- Zwiększenie środków na wydatki bieżące - dowóz dzieci do szkół. 

Dział 900 kwota 29.240,-
Rozdział  90001  kwota  15.638,- W  tym  kwota  2.600,-  za  energię  elektryczną,  5.000,-  wywóz  osadu  z 
oczyszczalni  ścieków. 8.038,-   zwrot  kosztów postepowania procesowego (dotyczy sprawy o zwrot wadium 
wpłaconego w 2013 roku na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie” – 
postepowanie  toczyło  się  w  Sądzie  Rejonowym  w  Płocku  V  Wydział  Gospodarczy  i  apelacja  w  Sądzie 
Okręgowym w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy).
Rozdział 90015 kwota 13.602,- Zwiększenie środków na oświetlenie uliczne – zakup energii. 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę 23.145,- (wydatki bieżące )

Dział 600 kwota 2.145,-
Rozdział 60095 kwota 2.145,-  Środki na utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział 700 kwota 11.000,-
Rozdział 70005 kwota 11.000,-  Środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - zakup usług.

Dział 750 kwota 5.000,-
Rozdział 75095 kwota  5.000,-  Środki przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesjach 
Rady Gminy.

Dział 757 kwota 5.000,-
Rozdział 75702 kwota 5.000,-  Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych zobowiązań.
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