
U C H W A Ł A   NR  XVII/108/12 
RADY  GMINY  MASŁÓW

z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 10, ust. 2 pkt  2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2,  art. 235, art. 236, art. 
237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości    24.775.170,00zł, 

z tego:

a) dochody bieżące             22.779.694,00zł.

b) dochody majątkowe               1.995.476,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości     25.906.026,00zł, 

z tego:

a) wydatki bieżące             22.778.094,00zł.

b) wydatki majątkowe               3.127.932,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą 

umową,  z  tytułu  poręczeń  i  gwarancji  udzielonych  przez  gminę  0,00zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity  wydatków  na  wieloletnie  przedsięwzięcia  majątkowe  planowane  do 

poniesienia w roku budżetowym 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  pochodzących z budżetu 

Unii  Europejskiej  oraz  innych  źródeł  zagranicznych,  niepodlegających  zwrotowi 

realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.820.156,00zł, 

a) wydatki bieżące                   257.724,00zł
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b) wydatki majątkowe                1.562.432,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3

1. Deficyt  budżetu  gminy  w wysokości  1.130.856,00zł,  który  zostanie  pokryty 

przychodami pochodzącymi z:

− wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy wynikającej  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

w kwocie - 1.130.856,00zł.

2. Przychody  budżetu  w  wysokości  2.967.922,00zł,  rozchody  w  wysokości 

1.837.066,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości –                 100.000,00zł.

2) celową w wysokości –                 175.000,00zł,

   z przeznaczeniem: 

a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R. 80101)                             – 

100.000,00zł.

b) zarządzanie kryzysowe (R. 75421)                            – 

70.000,00zł.

c) na realizację inicjatyw lokalnych (R. 75818)                 –     5.000,00zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  przejętych  przez  Gminę  

do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu 

terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na 

podstawie  porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  zgodnie 

z załącznikiem nr 8.
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§ 6

Ustala  się  dochody  w  kwocie  152.000,00zł  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 214.859,00zł na realizację 

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i  rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7

Ustala  się  dochody  w kwocie  9.100,00zł  z  tytułu  opłat  pobieranych na  podstawie 

przepisów ustawy z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska1) (Dz.  U. 

z 2008r.  Nr  25,  poz.  150  z  późn.  zm.)  oraz  wydatki  w  kwocie  25.380,00zł  

na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska1) (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania  przeniesień  planu  wydatków  na  uposażenia  i  wynagrodzenia  

ze  stosunku  pracy  między  rozdziałami  i  paragrafami  wydatków  oraz  do 

przeniesień  pomiędzy  planem  wydatków  na  uposażenia  i  wynagrodzenia  

ze  stosunku  pracy  i  planem  innych  wydatków  bieżących,  w  ramach  działów 

klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  1  stycznia 

2012 roku  i  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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