UCHWAŁA NR XXX/189/13
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U.2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz.
645 i 1318 ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr
108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr161,poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r.
Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197,poz.1170; z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 ) oraz art.
211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938) Rada Gminy Poświętne
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Poświętne na okres roku kalendarzowego 2014
§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2014 zgodnie z tabelą Nr 1.do niniejszej uchwały:
Dochody ogółem 9 162 916,00 zł. w tym:
- dochody bieżące 9 162 916 ,00 zł,
- dochody majątkowe

0,00 zł.

2. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2014 zgodnie z tabelą Nr 2. do niniejszej uchwały:
Wydatki ogółem 9 850 156,00 zł. w tym :
- wydatki bieżące 8 374 963,00 zł,
- wydatki majątkowe 1 475 193, 00 zł.
§ 3. Deficyt budżetu wynosi 687 240,00 zł. i zostanie sfinansowany kredytem krajowym w
kwocie 589 364,02 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych ( z 2012 roku) w kwocie 97 875,98 zł.
§ 4. Określa się przychody i rozchody budżetu zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 809 364,02 zł
przeznaczonych na:
1) na finansowanie planowanego deficytu 589 364,02 zł;
2) koszty związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką 20 000,00 zł;
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 200 000,00 zł.
§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości
227 300,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i celowe w
łącznej wysokości 57 000,00 zł.
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§ 8. 1. Ustala się dochody z zakresu administracji rządowej i innych
ustawami jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

zadań zleconych Gminie

2. Ustala się wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
ustawami jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 165 458,00 zł z podziałem na :
- zadania bieżące - 147 331,00 zł,
- zadania inwestycyjne 18 127,00 zł,
do dyspozycji sołectw gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na kwotę 38 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
kwotę 38 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu
porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

czystości i

§ 12. Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z GFOŚ w kwocie 3 000,00 zł
przeznaczone są na wydatki ujęte w rozdziale 90002 § 4300 w kwocie 3 000,00 zł .
§ 13. Ustala się rezerwę:
1) ogólną w wysokości 68 000,00 zł;
2) celową w wysokości 22 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 14. 1. Upoważnia się organ wykonawczy do zaciągania zobowiązań:
a) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków określonych w w.p.f.;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym.;
2. Upoważnia się organ wykonawczy do:
a ) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu
budżetowego do maksymalnej wysokości 200 000,00 zł;
b ) upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu;
c ) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
d) przenoszenia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu które nie spowodują
likwidacji zadania lub powstania nowego zadania.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Worach
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