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Uchwate Nr XV/74/1 1
Rady Gminy Waganiec

z dnia 28 grudnia 2011 r.

wsprawie: uchwalenia budzetu gminy Waganiec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ,,d" oraz lit. ,,i" ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z pozn.zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222,
235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co nast?puje:

§ 1. Dochody budzetu gminy w wysokosci 15.460.773 zt, zgodnie z zata.cznikiem Nr 1.
w tym: a) dochody biezace 12.896.743 zt

b) dochody majattowe 2.564.030 zt

§ 2. Wydatki budzetu gminy w wysokosci 15.170.000 zt, zgodnie z zata.cznikiem Nr 2.
w tym: a) wydatki bieza.ce w kwocie 12.177.204 zt

z tego: - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane w kwocie 6.532.816 zt,
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadaii w kwocie 3.147.818 z\
- dotacje na zadania biezace w kwocie 168.150 zt,
- Swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 2.238.420 zt,
- obstuga dtugu w kwocie 90.000 zt,

b) wydatki maj^tkowe w kwocie 2.992.796 zt

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.992.796 zt

§ 3. 1. Nadwyzka budzetu gminy w wysokosci 290.773 zt z przeznaczeniem na
planowana. sptat§ pozyczki zacia^gnietej na wyprzedzaja.ce finansowanie w ramach
PROW 2007-2013 w kwocie 290.773 zt.

2. Przychody budzetu w wysokosci 1.141.227 zt, rozchody w wysokosci
1.432.000 zt, zgodnie z zat^cznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budzecie tworzy si§ rezerw§ w kwocie 52.305 zt, w ktorej wyodrebnia sie:
a) rezerw$ ogolna. w wysokosci 28.305 zt,
b) rezerw§ celowa. w wysokosci 24.000 zt

z tego na: - realizacje zadaii wtasnych z zakresu zarz^dzania kryzysowego 24.000 zt.

§ 5. 1. Dochody i wydatki zwia.zane z realizacja. zadah z zakresu administracji
rza.dowej i innych zadah zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zat^cznikiem
Nr4 i4a.
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2. Dochody i wydatki zwiazane z realizacjq zadah z zakresu administracji
rz^dowej wykonywanych na podstawie porozumieh z organami administracji
rza.dowej, zgodnie z zata,cznikiem Nr 5 i 5a.

3. Wydatki zwiazane z realizacja^ zadah wykonywanych na podstawie
porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorz^du terytorialnego, zgodnie
z zatqcznikiem Nr 6.

§ 6. Okresia sie wykaz zadah inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012
zgodnie z zala.cznikiem Nr 7.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodkow pochodz^cych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci, zgodnie z zata.cznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala si§ wydatki Funduszu Soleckiego, zgodnie z zatacznikiem Nr9.

§ 9. Ustala sie dochody w kwocie 60.000 zt z tytutu wydawania zezwoleh na
sprzedaz napojow alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 z\, z czego na:

a) profilaktyke i przeciwdziatenie narkomanii 8.600 zt,

b) profilaktyke i przeciwdziatemie alkoholizmowi 51.400 zJ.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na l̂ czn^ kwot§ 71.150 z\,
zgodnie z zata.cznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala si§ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych 16.500 zl,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 80.500 zl,

zgodnie z zata.cznikiem Nr 11 i 11a.

§12 . Ustala sie plan dochodow i wydatkow przeznaczonych na finansowanie
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okreslonym w przepisach
ustawy Prawo ochrony srodowiska, zgodnie z zatqcznikiem Nr 12 i 12a.

§ 13. Upowaznia sie Wojta Gminy do:

1) zaciajania kredytow i pozyczek na pokrycie wyst^puj^cego w cia.gu roku
przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci 2.000.000 zl,

2) dokonywania zmian w budzecie polegaj^cych na przeniesieniach w planie
wydatkow miedzy paragrafami i rozdzialami w ramach dziatu w zakresie
wydatkow bieza.cych, l^cznie z wydatkami na wynagrodzenia i skladki od nich
naliczane,

3) lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niz bank prowadza.cy obstuge budzetu gminy.
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§ 14. Ustala sie limity zobowia^zari z tytulu kredytow i pozyczek zacia_ganych na:

a) pokrycie wystepuj^cego w cia.gu roku przejsciowego deficytu budzetu
w kwocie 2.000.000 zl,

b) sfinansowanie wczesniej zaciqgnietych zobowia.zari w kwocie 1.141.227 zl.

§ 15. Ustala sie kwote 2.000.000 zl do ktorej Wojt Gminy moze samodzielnie
zacia.gac zobowia.zania.

§ 16. Ustala sie, ze bedzie stosowana zasada zmniejszania wydatkow w przypadku
zwrotu wydatkow w jednostce w tym samym roku budzetowym .

§ 17. Zobowia.zuje sie Wojta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu
wykonania budzetu gminy za I polrocze w szczegolowosci uchwaly budzetowej.

§ 18. Wykonanie Uchwaly powierza sie Wojtowi.

§ 19. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty.


