
Uchwała 256/XXXII/14

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia  9 maja 2014 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 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) 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 2014 rok Nr 218/XXIX/13 Rady Gminy  Nowy 
Duninów z dnia 30 grudnia 2013 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 127.228 zł .
    Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 12.670.906,19zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 102.228 zł do kwoty 11.264.976,19 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 25.000 zł do kwoty  1.405.930 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
    Budżetowej na 2014 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 256.170 zł.  Zmniejsza się wydatki budzetu o kwotę
    72.580 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 12.421.268,19 zł

    Wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 129.242 zł do kwoty 10.833.855,19 zł
    Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126.928 zł. Zmniejsza się o kwotę 72.580 zł
    do kwoty  1.587.413 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2014 rok 

3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budzetu w kwocie 249.638 zł
     z przeznaczeniem na :

1. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 155.638 zł i kredytów w kwocie 94.000 zł
2. przychody  budzetu  w  kwocie  6.862 zł  przeznacza  się  na  rozchody  (spłata  wczesniej 

zaciagniętych zobowiązań z tytułu zaciagnietych pożyczek
3. rozchody budżetu w kwocie 256.500 zł 

     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały
     Budżetowej na 2014 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 2014 rok

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte 
     wieloletnia prognozą finansową
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2014 rok



 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


