
RADA GMINY
UchwateNrXXIV/141/12

Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 grudnia 2012 r.

wsprawie: uchwalenia budzetu Gminy Waganiec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ,,d" oraz lit. ,,i" ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 nastepuje:

§ 1. Dochody budzetu gminy w wysokosci 14.321.000 zt, zgodnie z zatqcznikiem Nr 1
w tym: a) dochody bieza,ce 13.267.999 zt

b) dochody majcjtkowe 1.053.001 zt

§ 2. Wydatki budzetu gminy w wysokosci 14.321.000 zt, zgodnie z zata.cznikiem Nr 2
w tym: a) wydatki bieza.ce w kwocie 12.542.623 zt

z tego: - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 6.388.166 zt,
- wydatki zwi^zane z realizacjq ich statutowych zadari 3.698.300 zt,
- swiadczenia na rzecz osob fizycznych 2.173.157 zt,
- dotacje na zadania bieza_ce w kwocie 173.000 zl,
- obstuga dtugu w kwocie 110.000 zl,

b) wydatki majajkowe w kwocie 1.778.377 zt

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.778.377 z\ 3. Przychody budzetu w wysokosci 687.000 zt, rozchody w wysokosci 687.000 zt,

zgodnie z zat^cznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budzecie tworzy si§ rezerw§ w kwocie 54.725 zt, w ktorej wyodrebnia sie:
a) rezerw^ ogolna^ w wysokosci 24.475 zt,
b) rezerw§ celowa. w wysokosci 30.250 zt

z tego na: - realizacj? zadari wlasnych z zakresu zarzaxlzania kryzysowego 30.250 zt.

§ 5. 1. Dochody i wydatki zwia^zane z realizacja. zadan z zakresu administracji
rza^dowej i innych zadah zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zatqcznikiem
Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki zwia.zane z realizacjq zadari z zakresu administracji
rza.dowej wykonywanych na podstawie porozumieri z organami administracji
rza.dowej, zgodnie z zata^cznikiem Nr 5 i 5a.
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3. Wydatki zwia^zane z realizacj^ zadah wykonywanych na podstawie
porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorza^du terytorialnego, zgodnie
z zala.cznikiem Nr 6.

§ 6. Okresia sie wykaz zadah inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013
zgodnie z zata_cznikiem Nr 7.

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

§ 8. Ustala sie wydatki Funduszu Soteckiego, zgodnie z zata.cznikiem Nr9.

§ 9. Ustala sie dochody w kwocie 60.000 zt z tytulu wydawania zezwoleri na
sprzedaz napojow alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zl, z czego na:

a) profilaktyke i przeciwdziatanie narkomanii 8.600 z\,

b) profilaktyke i przeciwdziaianie alkoholizmowi 51.400 z\.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na ta.czna. kwote 75.000 zt,
zgodnie z zatqcznikiem Nr10.

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

a) dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych 17.500 zt,

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

zgodnie z zatqcznikiem Nr 11 i 11 a.

§ 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 zat^cznikiem Nr 12 i 12a.

§ 13. Upowaznia sie Wojta Gminy do:

1) zacia^gania kredytow i pozyczek na pokrycie wystepuja.cego w cia^gu roku
przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci 2.000.000 zl,

2) dokonywania zmian w budzecie polegaja^cych na przeniesieniach w planie
wydatkow miedzy paragrafami i rozdziatami w ramach dziatu w zakresie
wydatkow bieza^cych, t^cznie z wydatkami na wynagrodzenia i sktadki od nich
naliczane,

3) lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niz bank prowadzqcy obstuge budzetu gminy.
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§ 14. Ustala si§ limity zobowiqzari z tytufu kredytow i pozyczek zaci^ganych na:

a) pokrycie wystepujqcego w cia^gu roku przejsciowego deficytu budzetu
w kwocie 2.000.000 zt,

b) sfinansowanie wczesniej zaci^gni^tych zobowi^zan w kwocie 687.000 zt.

§15. Ustala si§ kwot§ 2.000.000 zt do ktorej Wqjt Gminy moze samodzielnie
zaci^gac zobowia.zania.

§ 16. Ustala si^, ze b^dzie stosowana zasada zmniejszania wydatkow w przypadku
zwrotu wydatkow wjednostce w tym samym roku budzetowym .

§17. Zobowia.zuje si§ Wojta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu
wykonania budzetu gminy za I potrocze w szczegotowosci uchwaty budzetowej.

§ 18. Wykonanie Uchwaty powierza si§ Wojtowi.

§ 19. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty.
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