Uchwała Nr 30/V/2015
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2015rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 1 219 003,00 zł
- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -

665 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 13 278 034,00 zł w tym:
– dochody bieżące w kwocie – 12 968 934,00 zł
– dochody majątkowe w kwocie – 309 100,00 zł.
§2
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
– zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 891 464,43 zł
– zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 338 361,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16 587 666,00 zł w tym:
– wydatki bieżące w kwocie – 12 572 572,03 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie – 4 015 093,97 zł.

§3

1.

Różnica między dochodami

a wydatkami

stanowi

deficyt

budżetu

w kwocie

3 309 632,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 3 309 632,00 zł
2.

Przychody

budżetu

w

wysokości

190 368,00

zł

przeznacza

się

na

rozchody

w wysokości 190 368,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu
i pożyczki).
3.

Przychody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 198 368,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wartości przyjętych przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.
§4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą
Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega
ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Uchwały Nr ../V/2015
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 11 marca 2015 rok
Dokonano zmian w planie dochodów bieżących:
1. Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 653,00 zł, zgodnie
z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015.
2. Dział 756, rozdział 75616, przeniesienie dochodów gminy z tytułu opłaty za
zagospodarowanie odpadów komunalnych do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami – kwota
420 000,00 zł..
3. Dział 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zmniejszenie o kwotę
51 266,00zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015.
4. Dział 852 Pomoc społeczna, zmiany w poszczególnych rozdziałach, zgodnie z Decyzją
Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015.
Dokonano zmian w planie dochodów majątkowych:
1. Dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 666 984,00 zł
z powodu odstąpienia o umowy z NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania dotyczącego
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z montażem ogniw
fotowoltaicznych.
2. Dział 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę
239 100,00 zł. Dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy i adaptacji budynku remizy na
wiejski ośrodek kultury. Nie wykonanie zaplanowanych dochodów w 2014 roku.
Dokonano zmian w planie wydatków bieżących:
1.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych:
1. Zadanie pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja” – dział 010, rozdział 01010
§ 6050, zadanie wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł w oparciu o prognozowane
wydatki w 2015r.
2. Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – dział 900, rozdział
90095 § 6050, zadanie wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 845 460,77 zł – rezygnacja
z realizacji zadania, odstąpienie od umowy.
3. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Urządzenie wodociągowe”, dział 010, rozdział 01010
§ 6050 , zadanie jednoroczne – plan wydatków 1 700,00 zł.

4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy”, dział
750, rozdział 75023 § 6050, zadanie jednoroczne – plan wydatków 200 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie pn.
5. Dział 150, rozdział 15011 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 2139,66 zł,
w oparciu o prognozowane wydatki. Umowa w sprawie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu”(BW).
6. Dział 750, rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 270,00 zł w oparciu
o prognozowane wydatki. Umowa w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” (EA).
7. Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dotacja w kwocie 370 000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę drogi Nowe Miasto – Kałęczyn.

