
Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2012 

 Nr 93/XI/11 

Rady Gminy w Nowym Duninowie 

z dnia 29 grudnia 2011roku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 

239, art.258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje 

 

§ 1. 

 
Dochody w łącznej kwocie 11.116.345 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 10.060.250zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.056.095zł,  

 zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie 10.775.250zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie  10.005.910zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie  769.340zł, 

 zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.  

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. 

 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 341.095 zł z przeznaczeniem 

na 

1) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 341.095.zł,   

2) Przychody budżetu w wysokości  1.227.000zł, rozchody w wysokości 1.568.095.zł, zgodnie z załącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł, 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  

912.000 zł, 

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie  315.000.zł. 
 

§ 5. 

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości   36.400 zł.   

2. Rezerwy celowe  w wysokości   23.600 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

 

§ 6. 

 

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

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 

3. Dochody w wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 

administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały 

 



§ 7. 

 
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. 

 

1 Dotacje podmiotowe dla: 

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce 

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie 

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

2.Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i  niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie 

załącznikiem nr 9. 

 

§ 9 
 

 

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok   zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 10. 

 
Upoważnia się Wójta do: 

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

budżetu do wysokości  200.000 zł,  

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 

3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze   

stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 

4) Dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych 

zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

 
§ 11. 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi . 

 

§ 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


