
                                                            

  

  

  

 Uchwała Budżetowa Gminy Załuski na rok 2015 

  Nr  27/VII/2015 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 14 stycznia 2015 roku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2013 r, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 

242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje 

 

§ 1. 

 

Dochody w łącznej kwocie 17.664.056,78 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 15.961.246,36  zł, 

2)          dochody majątkowe w kwocie: 1.702.810,42  zł,  

 zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wydatki w łącznej kwocie 16.307.846,66 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 16.120.322,34  zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 187.524,32  zł, 

 zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

     

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE  w kwocie 1.656.210,12 zł) spłaca się pożyczki otrzymane 

w roku 2014 na sfinansowanie zadań  realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 

kwocie 1.656.210,12 zł. 

2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 300.000 zł, stanowiącego różnicę między dochodami 

pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są wolne środki jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł. 



3. Przychody budżetu w wysokości 392.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 

392.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 zł , 

pożyczek w wysokości 162.000  zł). 

4. Przychody budżetu w wysokości 692.000 zł, rozchody w wysokości 2.048.210,12 .zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

 pożyczek i kredytów w kwocie 392.000 zł, 

3) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu UE w kwocie 1.656.210,12 zł. 

      § 6. 

W budżecie tworzy się: 

1) rezerwę ogólną  w wysokości  100.000 zł, 

2) rezerwę celową na  zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł. 

 

§ 7. 

 

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

2.  Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi         

ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. 

 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację 

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z 

załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 9. 

Dotacje podmiotowe dla: 

1) niepublicznych jednostek systemu oświaty, 

2) gminnej instytucji kultury, 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

 

 



      § 10. 

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z 

załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 11. 

 

      Upoważnia się Wójta do: 

1)  dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z 

wyłączeniem wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, 

2)  dokonywania zmian polegających na zmianach w planie jednorocznych wydatków majątkowych  w ramach działu, 

obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian 

ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i 

likwidacji zadań istniejących, 

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 

 

§ 12. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

     Przewodniczący Rady Gminy Załuski 

                           Edward Aleksandrowski 
 


