Uchwała Budżetowa na rok 2011
Rady Gminy Gózd

Nr: lV/2012010
z dnia 30 grudnia2010r

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt.4 ustawyz dnia 8 marca 1990 ro samoządzie gminnym (Dz. U. z2Ofń r. Nr 142'
poz'159't , zpÓŻn.zm.) oraz art.211, ań. 212, art.214, art.215, art.217, ań. 235, ań.236, art.237, arl'
239,art.242, ań.258, art'264 ust.3 ustawyzdnia 27 sierpnia2009 r ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
124a, zpożn.zm' ) w zwią.zku zart.I2I ustawy zdnia27 sierpnia}}}9 r Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 zpoź.zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje;

s1.

Ustala się

:

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie

23.058.511.04 zł,

z tego
a) biezące w kwocie
b) majątkowe W kwocie
:

20'468.577,00zł
2.589.934,04z'+,

zgodnie z załąCzoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie

23.958.511.04zł

z tego
a) bieŻące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
:

19.468'019,78zł
4.490.491,26zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

3. Deficyt

w wysokości
sfinansow any przy chodam i pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytow w kwocie

Ustala się

900.000 zł

900.000zł,

s2.
:

1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie

1'678.399zł.

z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie
b) wolnych środków w kwocie

900.000zł,
778'399zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie

przeznaczonych na
a) spłatę otrzymanych kredytow w kwocie
b) spłatę otrzymanych poŻyczek w kwocie

778.399zł,

;

140.000zł,
638'399zł.

s3.
się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pozyczek przeznaczonych na
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
900.000zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie określonej W s 1, pkt. 3, lit' a

Ustala

:

3) na Spłatę kredytów, poŻyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej W s 2, pkt. 2,
4| na Wyprzedza1ące finansowanie zadań finansowanych ze Środkow z UE w kwocie
1.277.934,04zł.

Ustala się
1. Rezerwę ogólną
:

s4.

wwysokości 170.000zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

wysokości

W

40.094'78 zł.

s5.
Ustala się plan wydatkÓw majątkowych realizowanych
niniejszej uchwały'

w

roku 2011 zgodnie z tabelą nr 3 do

s6.
Ustala się dotacje udzielone z budŹetu gminy podmiotom należącym inie nalezącym do
sektora finansów publicznych zgodnie zzałącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

s7.
Ustala się plan dochodÓw wydzielonego rachunku dochodów jednostek budzetowych
wydatkow nimi finansowanych zgodnie zzałącznikiem nr 2 do niniejszej uchwaĘ'

i

s8.
UpowaŻnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytÓw i pozyczek na pokrycie występującego W ciągu roku przejściowego
deficytu budŻetu do wysokości określonej w $ 3, pkt.1 niniejszej uchwały'
2. Zaciągania kredytów i poŻyczek długoterminowych do kwoty określonej W s 2, pkt.1, lit. a
3. Zaciągania kredytów i poŻyczek do wysokości limitu określonego W $ 3' pkt.4
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów ktorych realizaĄa jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłoŚci działania gminy gdy termin zapłaty upływa 2012 roku do łącznej kwoty
1.600.000zł

i

5.

Lokowania wolnych środków budzetovrych na rachunkach bankowych w innych bankach niŻ
bank prowadzący obsługę budzetu Gminy.

6.

Dokonywania zmian w planie wydatkow budzetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w
ramach działu, w zakresie wydatkow na uposażenia irłn7nagrodzenia ze stosunku pracy

7. Dokonywania zmian w planie rocznych zadan inwestycyjnych W ramach działu bez

8'

moŻliwościwprowadzenia nowych zadań czy rezygnaĄi z przyjętych zadań'
Przekazania upowaznień kierownikom jednostek do:

a/ dokonywania zmian w planie wydatkow jednostki.
bt Zacią11ania zobowlązań z ĄĄułu umów ktÓrych realizacja jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłościdziałania gminy i gdy termin zapłaty upływa 2012 roku do łącznąkwoty 900.000zł

9.

Spłaty zobowiązań Gminy

se.

1.
2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wojtowi'
Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 20't1 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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