
Uchwała 82/XI/2015
Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia  30 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 88.427 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
   60.673 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 14.399.299,11 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 43.427 zł. Zmniejszone o kwotę 60.673 zł do
    kwoty 12.086.215,28 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone  o kwotę 45.000 zł do kwoty 2.313.083,83 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 76.571 zł.  Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
    48.817 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 14.063.143,59 zł

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 76.571 zł. Zmniejszone o kwotę
    48.817 zł  do kwoty 11.215.071,35 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

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 podmiotowych
     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały
     Budżetowej na 2015 rok

5. W § 7   pkt 3 dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą
    482.200 zł oraz wydatki  482.200 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 budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu  
dochodów o kwotę 88.427 zł (dochody bieżące 43.427,- dochody majątkowe 45.000,- )

Dział 400 kwota 5.000,-
Rozdział 40002 kwota 5.000,- Wpłaty za wodę z wodociągu. 

Dział 700 kwota 5.632,04
Rozdział 70005 kwota 5.632,04 Kwota 5.000,- wpłaty za czynsz, 420.- odsetki od nieterminowych wpłat, 212,04 
zwrot kosztów postepowania komorniczego zapłaconych w latach ubiegłych.

Dział 750 kwota 200,-
Rozdział 75023 kwota 200,-  Za wystawione upomnienia

Dział 754 kwota 45.000,-
Rozdział 75412 kwota 45.000,-  Środki ze sprzedaży samochodu strażackiego

Dział 756 kwota 14.993,-
Rozdział 75615 kwota 14.993,-  Kwota 14.315,- podatek od nieruchomości osoby prawne, kwota 678,- podatek 
leśny osoby prawne.

Dział 801 kwota 2.084,96
Rozdział 80101 kwota 2.084,96  Wpłaty z gmin na zatrudnienie Prezesa ZNP.

Dział 900 kwota 15.517,-
Rozdział  90001 kwota  7.300,-  Kwota 7.000,-  wpłaty mieszkańców za ścieki,  300,-odsetki  za nieterminowe 
regulowanie należności.
Rozdział 90002 kwota 8.000,-  Kwota 7.000,- wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami, 1.000,-odsetki 
za nieterminowe regulowanie należności.
Rozdział 90020 kwota 217,-  Opłata produktowa.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu  
dochodów o kwotę 60.673 zł (dochody bieżące,- )

Dział 400 kwota 900,-
Rozdział 40002 kwota 900,- Odsetki. 

Dział 756 kwota 59.773,-
Rozdział  75616 kwota  56.073,-  Kwota 34.073,-  podatek od nieruchomości  osoby fizyczne,  kwota 22.000,- 
podatek od czynności cywilnoprawnych.
Rozdział 75618 kwota 3.700,-  Opłata skarbowa

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu 
wydatków o kwotę 76.571,- (wydatki bieżące )

Dział 400 kwota 16.600,-
Rozdział 40002 kwota 16.600,-  Za energię elektryczną.

Dział 600 kwota 13.100,-
Rozdział 60016 kwota 13.100,-  Środki na utrzymanie bieżące dróg gminnych.

Dział 754 kwota 8.870,-
Rozdział 75412 kwota 8.870,-  Kwota 8.540 środki dla OPS za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach 
kwota 330 zakup materiałów.

Dział 801 kwota 31.501,-
Rozdział 80101 kwota 23.080,- Zwiększenie środków na wynagrodzenia.
Rozdział 80103 kwota 901,- Zwiększenie środków na wynagrodzenia.
Rozdział 80110 kwota 7.264,- Zwiększenie środków na wynagrodzenia.



Rozdział 80113 kwota 256,- Zwiększenie środków na wydatki bieżące - dowóz dzieci do szkół. 

Dział 900 kwota 6.500,-
Rozdział 90002 kwota 6.500,-  Środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu 
wydatków o kwotę 48.817,- (wydatki bieżące )

Dział 700 kwota 10.100,-
Rozdział 70005 kwota 10.100,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.

Dział 710 kwota 1.193,-
Rozdział 71004 kwota 1.193,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.

Dział 750 kwota 21.336,-
Rozdział 75022 kwota 1.713,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.
Rozdział 75023 kwota 16.955,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.
Rozdział 750275 kwota 2.008,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.
Rozdział 75095 kwota 660,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.

Dział 754 kwota 181,-
Rozdział 75412 kwota 181,-  Zmniejszenie planu wydatków na ZUS.

Dział 757 kwota 805,-
Rozdział 75702 kwota  805,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności (wszystkie należne 
odsetki od zaciągniętych zobowiązań do zapłaty zostały uregulowane).

Dział 801 kwota 11.014,-
Rozdział  80104  kwota  10.951,- Zmniejszenie  środków  –  niewykorzystana  dotacja  dla  Niepublicznego 
Przedszkola w Nowym Duninowie.
Rozdział 80113 kwota 63,- Zmniejszenie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Dział 854 kwota 755,-
Rozdział 85415 kwota 755,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności – stypendia socjalne 
dla uczniów.

Dział 921 kwota 25,-
Rozdział 92120 kwota 25,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.

Dział 926 kwota 3.408,-
Rozdział 92601 kwota 3.408,-  Zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności.
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