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UCHWAŁA NR XVIII/90/2011
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na 2012 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r, Nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) Rada 
Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Ustala się dochody o łącznej kwocie 30.547.900 zł z tego: 

a) bieżące w kwocie 29.071.885 zł, 

b) majątkowe w kwocie 1.476.015 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 

2) Ustala się wydatki w łączinej kwocie 32.484.602 zł z tego: 

a) bieżące w kwocie 25.715.699 zł 

b) majątkowe w kwocie 6.768.903 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2. 

3) Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3. 

§ 2. 1) Ustala się deficyt w wysokości 1.936.702 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) kredytów w kwocie 1.586.702 zł 

b) pożyczek w kwocie 0 zł 

c) wolnych środków w kwocie 350.000 zł. 

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.050.747 zł z następujących tytułów: 

a) kredyty w kwocie 4.390.983 zł 

b) pożyczki w kwocie 309.764 zł 

c) wolne środki w kwocie 350.000 zł 

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.114.045 zł z następujących tytułów: 

a) kredyty w kwocie 2.394.806 zł 

b) pozyczki w kwocie 719.239 zł 

4) Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredtów i pożyczek na sfinansowanie 
przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł 

5) Ustala się limity zobowiązań: 

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej 
w §2, pkt 1a, 1b. 

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w §2, pkt. 3a, 3b. 

§ 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42.000 zł. 

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 70.000 zł z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Upoważnia się Wójta do: 
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1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości okreslonej w §2, pkt.4 niniejszej uchwały. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin 
zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 1.100.000 zł. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy. 

4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewniania 
ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 500.000 zł. 

5) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy w obrębie działu. 

6) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działań bez możliwości wprowadzenia 
dodatkowych i wykreślenia zadań do kwoty 3.000 zł. 

§ 6. 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy . 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Stępień

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/90/2011

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

tmp77C 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/90/2011

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

tmp79B 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/90/2011

Rady Gminy w Zakrzewie

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
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z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.pdf
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/90/2011

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

tmp782 

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

