UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. ,
poz. 446 z późn. zm.), art. 211,art. 212, art.257,art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 49.244 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o
kwotę 49.244 zł wg załącznika Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 49.244 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę
49.244 wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.
4. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 219.258 zł w tym w § 950 kwota 219.258 oraz rozchody w § 992
w kwocie 1.295.000 zł .
§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu miasta i gminy na 2016r. po zmianach wynosi :
- dochody

69.066.149,70

w tym
dochody bieżące

62.357.355,70

dochody majątkowe

6.708.794

dotacja na zadania zlecone

16.869.042,70

- przychody

219.258

- wydatki

67.990.407,70

w tym
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

60.773.098,70
7.217.309

na realizację zadań zleconych

16.869.042,70

- rozchody

1.295.000

2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.075.742,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i
pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 4
2. Dokonuje się zmiany w planie Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 5.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
1.Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków:
a)dochody
-zmniejszenie z tytułu dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego woj.Pomorskiego–program
rewitalizacji zwrot dotacji za wydatki poniesione w 2016r. nastąpi w 2017r. kwota 45.756
-zwiększenie z tytułu różnych dochodów w gospodarce nieruchomościami kwota 60.000
-zwiększenie z tytułu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych 35.000
b)wydatki
- zwiększenie z tytułu kosztu dowozu dzieci do szkół w kwocie 49.244 zł ( zobowiązanie niewymagalne z
2015r.)
2.Dokonuje się przeniesienia następujących wydatków:
a)zmniejsza się wydatki na obsługę długu kwota 15.000 zł
b)zmniejsza się wydatki na realizację programu AFLATON kwota 85.000 zł,
c)zmniejsza się wydatki z tytułu przejęcia obsługi księgowej MGOPS kwota 87.800 zł,
d)zmniejsza się wydatki na pomoc materialną dla uczniów kwota 20.000 (środki gminy)
e)zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych kwota 19.800 zł,
f)zwiększa się wydatki na pokrycie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (SP Wierciny kwota 8.000 zł,
ZSP w Kmiecinie kwota 50.000 zł SP Nr 2 w Nowym Dworze gdańskim kwota 130.000 zł.)
g)w ramach wydatków bieżących na utrzymanie gminnych obiektów sportowych ( rozdział 92605) przenosi się
środki z wydatków bieżących ( § 4210 7.140 zł, § 4270 5.000,- zł, §4300 5.000 zł, § 4170 kwota 6.000) na
wydatki majątkowe: wykonanie i montaż nowego komina na obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej 22
kwota 16.000 zł ,zakup rozsiewacza do nawozu Accupro 2000 kwota 3.550 zł oraz zakup maty do piaskowania
kwota 3.590 zł
h) w ramach realizacji GPRPAiN z wydatków bieżących na majątkowe przenosi się kwotę 12.000 na zakup
urządzeń zabawowych
3.W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonuję się następujących zmian:
a) sołectwo Lubieszewo utworzenie nowych zadań:
- pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”
- pn. „Remont świetlicy wiejskiej”
oraz następujących zmian kwoty 1.000,00 zł z zadania pn. „Remont wiaty na placu zabaw (dach)” dział 70070005-4270 i przeniesienie na nowo wnioskowane zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej”
- kwoty 5.000,00 zł z zadania pn. „Remont pomieszczenia przy świetlicy (pod sceną)” dział 700-70005-4270 i
przeniesienie na nowo wnioskowane zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” ,
- kwoty 1.977,00 zł z zadania pn. „.Utrzymanie terenów zielonych (2ha)” dział 700-70005-4210 i przeniesienie
na zadanie pn. „Kultura i rekreacja sołectwa - np. dożynki” .
b)sołectwo Marynowy
-kwoty 2.241,00 zł z zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (zakup elementów siłowni
zewnętrznej)” dział 700-70005-4210 i przeniesienie na zadanie pn. „Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie
świetlicy wiejskiej (energia, opał itp.)” dział 700-70005-4210 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marynowy,
- kwoty 400,00 zł z zadania pn. „Utrzymanie dróg lokalnych (odśnieżanie,
koszenie)” dział 600-60017-4300 i przeniesienie na zadanie pn. „Utrzymanie,
wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (energia, opał itp.)” dział
700-70005-4210
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c)sołectwo Wierciny
- kwoty 20,00 zł z zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (wyposażenie m.in. deski na
ławki, olej, paliwo, żyłka, drewnochron itp.)” i przeniesienie na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej:
sprzęt gosp. domowego m.in. stoły, krzesła itp.)”
- kwoty 1.000,00 zł z zadania pn. „Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa m. in.wyjazd na grzyby, dożynki
itp..” i przeniesienie na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt gosp. domowego m.in. stoły, krzesła
itp.)”
- kwoty 436,00 zł z zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej” i przeniesienie na zadanie pn. „Wyposażenie
świetlicy
wiejskiej:
sprzęt
gosp.
domowego
m.in.
stoły,krzesła
itp.)”
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