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Uchwala Nr

projekt

Rady Gminy Mlynarze
z dnia
r.
w sprawie uchwalenia

uchwaly budzetowej

Gminy Mlynarze na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pózno zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózno zm. ) Rada
Gminy Mlyn...arze uchwala, co nastepuje;
§1

1. Ustala sie dochody w lacznej kwocie
z tego :

5256.711,00 zl

a) biezace w kwocie
5.166.711,00 zl
w tym zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej
w kwocie - 648.866,00 zl
b) majatkowe w kwocie
90.000,00 zl

zgodnie z zalacznikiem nr l do niniejszej uchwaly.
2. Ustala sie wydatki w lacznej kwocie
5.806.711,00 zl
z tego :
a) biezace w kwocie
4.529.786,00 zl
w tym zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej
w kwocie- 648.866,00 zl
b) majatkowe w kwocie
1.276.925,00 zl
zgodnie z zalacznikami nr 2, nr 2a, do niniejszej uchwaly.
§2
l. Ustala sie deficyt w wysokosci 550.000,00 zl sfinansowany przychodami z zaciagnietych
kredytów i pozyczek.
2. Ustala sie przychody budzetu w kwocie 600.000,00 zl. i rozchody b\ldzetu w kwocie
50.000,00 zl. zgodnie z zalacznikiem Nr 3.
3. Ustala sie limity zobowiazan do zaciagniecia na sfinansowanie przejsciowego deficytu
w kwocie 700.000,00 zl.
4. Ustala sie limity zobowiazan:
a) na zaciagniecie kredytów i pozyczek 600.000,00 zl:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 550.000,00 zl
- na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan w kwocie 50.000,00 zl,
b) na wyprzed~ajace finansowanie zadan finansowanych ze srodków UE w kwocie
200.000,00 zl.
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§3
1. Ustala sie rezerwe ogólna w wysokosci 6.000,00 zl.
2. Ustala sie rezerwe celowa na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokosci
11.000,00 zl.
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§4
Ustala sie dotacje udzielone z budzetu gminy podmiotom nalezacym i nie nalezacym do sektora
finansów publicznych zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly.

§ 5.
("'\

Ustala sie dochody z tytulu wydania zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych oraz wydatki
na realizacje zadan okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkohofowych i w Gminnym Programie Przeciwdzialania Narkomanii zgodnie
z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly.
§6

r

Upowaznia sie Wójta'do:
1.
Zaciagania kredytów i pozyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego
deficytu budzetu do wysokosci okreslonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwaly, w tym na
wyprzedzajace finansowanie zadan finansowanych ze srodków UE.
2.
Do dokonywania zmian w planie wydatków z wylaczeniem przeniesien wydatków
miedzy dzialami, w zakresie wydatków na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy.
3
Lokowania wolnych srodków budzetowych na rachudl&ch bankowych w innych
bankach niz bank prowadzacy obsluge budzetu gmilfy.

§7
Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy
§8

w

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogloszen Urzedu
Gminy.
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