
W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na 
zwiększeniu planu dochodów o kwotę  127.228,- (dochody bieżące 102.228, dochody 
majątkowe 25.000,-) 

Dział 010  kwota  689,-  
Rozdział 01010 kwota 689,-  Wpłaty zaległe mieszkańców za udział w budowie kanalizacji 
sanitarnej w latach ubiegłych (za przyłącza)

Dział 750  kwota  49.993,-  
Rozdział 75075  kwota 49.993,-  Realizacja projektu na operację z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013
Projekt pt. „Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów poprzez 
wydanie publikacji, przygotowanie filmu oraz modułu turystycznego na stronie internetowej 
gminy” Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29.01.2014 roku

Dział 801  kwota  6.000,-  
Rozdział 80101 kwota 6.000,- Decyzja z MUW o przyznaniu dotacji celowej z budżetu 
państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego 
Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  „Radosna szkoła”

Dział 852  kwota  43,-  
Rozdział 85216  kwota 43,-  Zwrot wypłaconych w 2013 roku zasiłków stałych (nienależnie 
pobranych)

Dział 900  kwota  25.000,-  
Rozdział 90095  kwota 25.000,-  Realizacja projektu na operację z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013
Projekt pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Nowym Duninowie” Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 08.05.2014 roku

Dział 921  kwota  45.187,-  
Rozdział 92120 kwota 45.187,- Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie 
zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy 
Duninów”

Dział 926  kwota  316,-  
Rozdział 92601 kwota 316,- Zwrot za energię elektryczną za 2013 rok przez LKS „Wisła” 
Nowy Duninów.



W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na 
zwiększeniu planu wydatków o kwotę  256.170,- ( wydatki bieżące – 129.242,- wydatki 
majątkowe 126.928,- )

Dział 150  kwota  53,-  
Rozdział 15011 kwota 53,- Zwiększenie środków na realizację projektu kluczowego w 
ramach RPO Województwa Mazowieckiego lata 2007-2013

Dział 700  kwota  60.000,-  
Rozdział 70005 kwota 60.000,- Środki z zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykup gruntów” 

Dział 750  kwota  65.977,-  
Rozdział 75075  kwota 65.977,-  Realizacja projektu na operację z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013
Projekt pt. „Wzmocnienie działań promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów poprzez 
wydanie publikacji, przygotowanie filmu oraz modułu turystycznego na stronie internetowej 
gminy” , której celem jest promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych 
oraz kulturowych obszaru Gminy Nowy Duninów w kontekście rozwoju sektora 
turystycznego poprzez: wydanie publikacji promocyjno-informacyjnej, przygotowanie filmu 
promującego walory turystyczne Gminy Nowy Duninów oraz stworzenie na stronie 
internetowej Gminy Nowy Duninów modułu informacji turystycznej z uwzględnieniem 
danych dla potencjalnych inwestorów z branży turystycznej.
Kwota 49.993,- z przyznanej pomocy na podstawie podpisanej umowy, kwota 15.984,- wkład 
własny 

Dział 801  kwota  11.535,-  
Rozdział 80101 kwota 6.000,- Środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w 
szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów 
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach 
I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia _ „Radosna 
szkoła” Dotyczy Szkoły Filialnej w Lipiankach.
Rozdział 80104 kwota 5.535,-  Środki własne na nadzór inwestorski przy realizacji projektu 
„Przedszkolak w szkole” Umowa o dofinansowanie projektu nie przewidywała poniesienia 
kosztów związanych z nadzorem inwestorskim, które zostaną poniesione w związku z 
budową placu zabaw (plac zabaw jest wydatkiem inwestycyjnym i zostanie 
zaewidencjonowany jako środek trwały)

Dział 852  kwota  43,-  
Rozdział 85216  kwota 43,-  Zwrot wypłaconych w 2013 roku zasiłków stałych (nienależnie 
pobranych)

Dział 900  kwota  61.340,-  
Rozdział 90095  kwota 61.340,-  Realizacja projektu na operację z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013
Projekt pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Nowym Duninowie” Kwota 25.000,- z przyznanej pomocy na podstawie podpisanej 
umowy kwota 36.340,- wkład własny



Dział 921  kwota  57.222,-  
Rozdział 92120 kwota 57.222,- Środki na zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku 
zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy Duninów” Kwota 45.187,- dotacja z WFOŚ i GW, 
kwota 12.035,- środki własne

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2014 rok polegających na 
zmniejszeniu  planu wydatków o kwotę  72.580,- ( wydatki majątkowe )

Dział 600  kwota  60.000,-  
Rozdział 60016 kwota 60.000,- Środki z zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykup gruntów” 

Dział 750  kwota  12.580,-  
Rozdział 75095 kwota 12.580,- Zmniejszenie środków na realizację projektu kluczowego w 
ramach RPO Województwa Mazowieckiego lata 2007-2013

stałych


