Uchwała Budżetowa na rok 2013
Rady Gminy Gózd

Nr: XXVI/15712012

z dnia 28 grudnia 2012
Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt.4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r o samoządzie gminnym (Dz' U. z2a01
r. Nr 142, poz.1591, z pożn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, ań. 235, ań.236,
ofinansach
arl.237, art. 239,ań'242, art.258' ań. 264 ust.3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009
publicznych (Dz. U' Nr 157, poz. 1240, z pÓŻn.zm. ) w zwiryku z art.I2l ustawy z dnia27 sierpnia

r

2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U
póż.zm.)

Rada Gminy Gozd uchwala, co następuje

Ustala się
1. Dochody budżetu włącznej
z tego
:

Nr 157, pozJ241 z

;

s1.

kwocie

23.870.764.00zł

:

kwocie
b) majątkowe W kwocie

22.331.435,00zł

a) biezące w

1'539.329,00zł

zgodnie zza@zoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie
z tego

24.104.539.0azł

:

a) biezące

w

b) majątkowe

kwocie

21

'131'435zł

2'973'104zł

w kwocie

zgodnie zzałączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
3. Deficyt budżetu w
sfinansowany przychodami pochodzącyml z

wysokości

233.775zł

:

-

zaciągniętych poŻyczek w

Ustala się

kwocie

233'775zł

s2.
:

1. Przychody

budżetu w łącznej w
z następujących tytułow;

kwocie

1.131.860.00zł

kwocie
kwocie
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie

500.000,00zł,
631.860zł,

a) zaciągniętych poŻyczek w
b) wolnych środkow w

przeznaczonych na

898.085.00zł.

;

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie
b) spłatę otrzymanych poŻyczek w kwocie
w tym spłata pożyczki na WyprzedzĄące finansowanie zadań
finansowanych ze środków z UE w kwocie

326.860,00zł,
571.225,00zł.

266'225zł

s3.
Ustala się limit zobowięań na
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
900.000zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŹetu
:

3)

w kwocie określonejW s 1, pkt.3
spłatę kredytów, poŻyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej W s 2, pkt. 2,

4) na WyprzedzĄące finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE

W

kwocie 993.104zł.

Ustala się
1. Rezerwę ogólną

s4.

:

wwysokości t82.100zł
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
kryzysowego

W

zarządzania

wysokości42.900zł

s5.
Ustala się plan wydatkow majątkowych realizowanych
nr 3 do niniejszej uchwały.

w

roku 2013 zgodnie z tabelą

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

s7.

I

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o ktorych mowa w ar1'.223
ust.1ustawy o finansach publicznych iwydatkow nimi finansowanych zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

s8.
UpowaŻnia się Wojta do:

1'

i

poŻyczek na pokrycie występującego W ciągu roku
przejściowego deficytu budzetu do wysokości określonej w S 3, pkt.1 niniejszej

Zaciągania kredytów

uchwały.

2.

3.

Zaciągania kredytów
pkt.1,lit. a.

i poŻyczek długoterminowych do

kwoty określonejW

2,

Zaciągania kredytów i poŻyczek do wysokości limitu określonego W $ 3' pkt'4.

4. Lokowania wolnych środkowbudzetowych na rachunkach bankowych
bankach niŻ bank prowadzący obsługę budŹetu Gminy.
5.

s

w innych'

Dokonywania zmian W planie wydatków budŻetu pomiędzy paragrafami i
rozdzjałami w ramach działu, w zakresie wydatkow na Wynagrodzenia wynikające

ze stosunku pracy.

6. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu bez

moŻliwościwprowadzenia nowych zadan czY rezygnacji z przyjętych zadan'
7. P rzekazania u powaŻn ie ń kierown kom jed n oste k d o
:

i

-

dokonywania zmian w planie wydatkow jednostki.

se.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia zaB roku i podlega

w Dzienniku Urzędowym
Urzędu Gminy.
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publikacji
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