
 

 

  

Uchwała Nr XII/81/2011 

 Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2012 r. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj., Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.212, art.214, 

art.215,art.239,art.258 ,art. 264 ust 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240),  Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokości                                                          21.292.287 zł 

w tym: 

dochody bieżące                                                                                             18.952.270 zł 

dochody majątkowe                                                                                         2.340.017 zł 

zgodnie z tabelą nr 1. 

 

§ 2 

Wydatki gminy w wysokości                                                                         22.319.336 zł  

       w tym: 

       wydatki bieżące                                                                                       16.442.256 zł 

       wydatki majątkowe                                                                                    5.877.080 zł 

       zgodnie  z tabelą nr 2. 

 

§ 3 

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

   zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3, 3a. 

  2. Ustala się plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

 

§ 4 

 

1.  Limity wydatków na  programy inwestycyjne  w  roku  2012 zgodnie  z  tabelą nr 4. 

2.  Wydatki na programy  i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy    

     strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z tabelą  Nr 4 a 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 § 5 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.027.049,00 zł, 

       zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z: 

1)zaciągniętych pożyczek                      927.049,00 zł, 

2)wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  

   budżetu wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych     100.000,00 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości  3.429.587,00zł  rozchody w wysokości  2.402.538,00 zł  

      zgodnie z tabelą nr 5. 

 

 

§ 6 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                         - w kwocie       927.049 zł, 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek  

     i kredytów                                                                                - w kwocie     2.402.538zł,   

  
3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                       - w kwocie        500.000 zł. 

 

§ 7 

 

 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości   -         90.000,00 zł 

2) celową w wysokości -          40.000,00 zł  z przeznaczeniem na  zadania wynikające                     

    z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

 

 § 8 

 

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż  

napojów alkoholowych oraz wydatki: 

1) w kwocie 83.000,00 zł na realizacje zadań  określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych, 

2) w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonym w gminnym  programie       

             przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6.  

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat produktowych    

      w kwocie 4.000,00 złotych  na realizację zadań związanych z recyklingiem   

      odpadów opakowaniowych  zgodnie  z  tabelą nr 7.    

 

§ 9 

 

   Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 



 

 

  

§ 10 

1.Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

w podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą nr 8 

 

  
§ 11 

 

     Upoważnia się Wójta do : 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej   w § 6 pkt  3, 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   

            bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 

3) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach w dziale między   

            rozdziałami w  planie  wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia                     

            i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

4)  dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach w dziale między  

      rozdziałami w  planie  wydatków majątkowych  w zakresie wydatków na inwestycje              

      i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem    

      przedsięwzięć wieloletnich  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica   

      oraz nie powodujących  likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych  lub    

      utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych. 

 

   § 12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

 
 


