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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. 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, art. 264 ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), Rada 
Gminy Poświętne uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  14 028 972 zł, 

z tego: 

a) bieżące w kwocie                     13 528 972 zł, 

b) majątkowe w kwocie                     500 000 zł, 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1 

§ 2. 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie  13 668 972 zł, 

z tego 

a) bieżące w kwocie                             12 391 886 zł 

b) majątkowe w kwocie                          1 277 086 zł, 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 

3. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchały. 

§ 3. 

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat 
kredytów w kwocie 360 000 zł 

2. Ustala się rozchody w kwocie 360 000zł na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w kwocie 20 000 zł , 

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł. 
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§ 5. 

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

§ 7. 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy . 


