
UCHWAŁA NR XXV/186/2013
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szczutowo na rok 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 
235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.746.516,00 zł, z tego: 

1. bieżące w wysokości 13.033.812,00 zł, 

2. majątkowe w wysokości 712.704,00 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.607.974 zł, z tego: 

1. bieżące w wysokości 13.032.681,00 zł, 

2. majątkowe w wysokości 2.575.293 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w wysokości – 15.724,00 zł, 

2. celową w wysokości – 29.677,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego. 

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadana inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 
1.861.458 zł, który zostanie pokryty przychodami z: 

1. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 
1.191.422 zł, 

2. kredytu w kwocie 670.036 zł. 

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3.053.664 zł (kredyty 1.862.242 zł, pożyczki na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.191.422 zł). Rozchody budżetu w wysokości 
1.192.206 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 781.635,00 zł, pożyczek 32.000,00 zł, 
spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
UE 378.571,00 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł, 

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 670.036 zł, 

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 
1.192.206,00 zł, 

4. 1. wyprzedajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 1.191.422 zł. 

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: GSZZC-SIMJH-ABAJZ-UUYKM-UQHTQ. Podpisany Strona 1



§ 9. Ustala się dochody w kwocie 71.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację 
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

§ 10. Dotacje: 

1. podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury, 

2. 1. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 

zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013, na łączną 
kwotę 273.502,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących 
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Upoważnia się Wójta do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 
7 Uchwały; 

2. do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem 
wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych; 

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków w ramach rozdziału, 

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków w ramach rozdziału, 

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy. 

6. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od 
nich naliczane w ramach działu. 

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie. 

 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Kopciński
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