UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
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 2016r. poz.1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 368.711zł w tym dochody bieżące zmniejszenie
o kwotę 31.289 oraz dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 400.000 zł wg załącznika Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.806.259 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 656.259 oraz
wydatki majątkowe o 2.150.000 zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.
4. Uchwala się przychody budżetu Gminy w § 950 kwocie 2.437.548 zł oraz rozchody w § 992 w kwocie
1.312.143 zł wg załącznika Nr 4.
§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu miasta i gminy na 2017r. po zmianach wynosi :
- dochody

70.826.685

w tym
dochody bieżące

64.482.190

dochody majątkowe

6.344.495

dotacja na zadania zlecone

16.924.553

- przychody

2.437.548

- wydatki

71.952.090

w tym
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

62.364.248
9.587.842

na realizację zadań zleconych

16.716.090

- rozchody

1.312.143

2. Niedobór budżetu gminy w wysokości 1.125.405zł
wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

zostanie

pokryty

z kwoty wolnych środków

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 5.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 6.
3. Dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 7.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 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

Id: F8E082D8-49D6-4DD5-99C8-30867BBF5FB6. Projekt

Strona 2

Uzasadnienie
1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków:
a)w planie dochodów:
·zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 51.000 zł
·zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na przedszkola o kwotę 214.824 zł ,
·zmniejsza się dochody z tytułu udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych o kwotę 3.883 zł
·zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 138.418 zł,
·zmniejsza się dotację na utrzymanie biblioteki powiatowej o kwotę 2.000 zł ( porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim)
·zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadania Budowa węzła integracyjnego w kwocie 400.000 zł.
b)w planie wydatków:
·dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na następujących zadaniach inwestycyjnych:
1.Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 80.000
2.Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz
z budową chodnika do obiektów USC,PCPR 100.000
3. Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej 50.000
4.Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 25.000
5.Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska 37.000
6.Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 50.000
7.Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000
8.Projekt budowy wraz częściową budową drogi do terenów inwestycyjnych 100.000
9.Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi

1.500.000

10.Dokumentacja do projektu ”Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9” wraz z częściową realizacją 168.000
·dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na następujących zadaniach inwestycyjnych:
1.Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 50.000
2. Modernizacja sieci ciepłowniczej 40.000
3. Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim w tym Bulwar na Tugą , ul. Miłosza i Wąska, remont ŻOK
200.000
·Zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 229.805 zł,
·Zwiększa się wydatki na realizacje GPRPA i N 33.254 zł
·Zwiększa się wydatki na administracje kwota 37.000 zł ,
·Zwiększa się wydatki na przygotowanie programu Bezpieczne Żuławy, 8.200
·Zmniejsza się dotacje dla Biblioteki o kwotę 2.000 zł
·Zwiększa się wydatki na przygotowanie dokumentacji na gminne obiekty sportowe przy ul. Warszawskiej
30.000
·Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych 200.000 zł
·Zwiększa się wydatki na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000 zł
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c)wprowadza się kwotę przychodów wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w kwocie
2.437.548 zł
d)Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków
·Z wydatków bieżących na majątkowe przenosi się kwotę 7.535 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz
montaż klimatyzacji w małej sali konferencyjnej
·Z rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji dla ŻOK kwota 2.000 zł
·Z wynagrodzeń w administracji na wynagrodzenia w Gminnych obiektach sportowych oraz w straży miejskiej
n kwota 12.280 zł
·Z wydatków majątkowych na bieżące na wypłatę nagrody w konkursie rewitalizacyjnym kwota 10.000
e)Dokonuje się zmiany w planie zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Starocin z zadania „zakup płyt jomb oraz
ułożenie” na zadanie „Zakup kosiarki typu kosa oraz materiałów eksploatacyjnych i części” kwota 2.500,-zł
f)Dokonuje się zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowo kwota 16.000 z bieżących na
majątkowe oraz w Sołectwie Żelichowo kwota 1.500 zł
g)Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych kwota 1.500 zł dotyczy ZSP w Kmiecinie
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wynikających ze zmian określonych j.w.
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