
 

 

 

Uchwała Nr 41/VI/2019 

Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia  18 stycznia 2019 r. 
 

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2019 rok 

 

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art 211, 212, 222, 235, 236, 

258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2019 rok Nr 31/V/2018 Rady Gminy  

Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 roku  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 62.773 zł.  

Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 17.780.945,25zł 

 

    Dochody bieżące stanowią kwotę 16.402.279,25 zł 

    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 62.773 zł.  do kwoty 1.378.666 zł 

    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 

    Budżetowej na 2019 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 67.054 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 

    4.281 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 16.014.952,25 

 

    Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.281 zł. Zmniejszone o kwotę 4.281 zł   

     do kwoty 14.855.981,25 zł 

    Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 62.773 zł   do kwoty 1.158.971 zł 

    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały 

    Budżetowej na 2019 rok 

 

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte 

     wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 

     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały 

     Budżetowej na 2019 rok 

 

5. Par. 5 otrzymuje brzmienie: 

    1. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł 

    2. Rezerwy celowe w wysokości 45.000 zł na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania 

        kryzysowego. 

 

§ 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 2019 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę 62.773,-  (dochody majątkowe) 
 

Dział 630 kwota 62.773,-       

Rozdział 63095 kwota 62.773,-  Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów”. Pomoc w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie to zostało wykonane i zapłacone w 2018 roku. 

Środki z dotacji wpłynęły 4 stycznia 2019 roku 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwot 67.054,- (wydatki bieżące 4.281,- wydatki majątkowe 62.773,-) 

 

Dział 750 kwota 63.551,- 

Rozdział 75023 kwota 63.551,- Kwota 778 zł zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń osobowych pracowników na 

dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

Kwota 62.773 zł środki na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy” 

 

Dział 754 kwota 1.993,- 

Rozdział 75412 kwota 1.993,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe. 

 

Dział 758 kwota 1.500,- 

Rozdział 75818 kwota 1.500,- Środki z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na realizacją zadań własnych z 

zakresu zarządzania kryzysowego. Dokonano wyliczenia właściwej wielkości rezerwy celowej w uchwale 

budżetowej na 2019 rok. 

 

Dział 900 kwota 10,- 

Rozdział 90002 kwota 10,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2019 rok polegających na zmniejszeniu planu 

wydatków o kwot 4.281 (wydatki bieżące) 

 

Dział 750 kwota 778,- 

Rozdział 75023 kwota 778,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

 

Dział 754 kwota 1.993,- 

Rozdział 75412 kwota 1.993,- Zmiana klasyfikacji z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe. 

 

Dział 758 kwota 1.500,- 

Rozdział 75818 kwota 1.500,- Środki z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na realizacją zadań własnych z 

zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

Dział 900 kwota 10,- 

Rozdział 90002 kwota 10,- Zmiana klasyfikacji z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

 

 

 

 

 

 

 
 


