Uchwała Nr ……..
RADY GMINY CELESTYNÓW
Z DNIA

……………….R.

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Celestynów na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4/, pkt. 9/, lit. d/ oraz pkt. 10/ ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm./, art. 182,
184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104
z 2005 r oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62,
poz. 627 ze zm./ - Rada Gminy

u c h w a l a, co następuje:

§ 1
1.

Ustala się plan dochodów budŜetu gminy na łączną kwotę zgodnie z zał. Nr 1

- 22.005.180

W tym dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych

-

90.000

Szczegółowy podział dochodów budŜetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów,
rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik 1a.
2.

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

-

2.241.146

zgodnie z zał. Nr 3

§ 2
1.

Ustala się plan wydatków budŜetu gminy na łączną kwotę zgodnie z zał. Nr 2

- 24.731.713

Szczegółowy podział wydatków budŜetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów,
rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik 2a.
2.

Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)

wydatki bieŜące kwotę

- 18.128.481

w tym na:
A) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 9.295.315

B) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie ustawami
zgodnie z zał. Nr 4

- 2.241.146

C) plan zadań inwestycyjnych w kwocie

- 6.603.232

zgodnie z zał. Nr 5
D) dotacje dla instytucji kultury w wysokości, zgodnie z zał. Nr 6

-

684.430

E) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych - stowarzyszeń
zgodnie z zał. Nr 7
F) dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu

-

40.000

terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zgodnie z zał. Nr 8

-

115.500

-

5.000

G) dotacja podmiotowa z budŜetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej - zał. Nr 9

H) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego / zał. Nr 10 /
I)

3.

-

165.000

wydatki na zadania realizowane przez sołectwa zgodnie z zał. Nr.11 -

70.235

Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :
1)

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

2)

-

85.000

wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii -

5.000

§3
1.

Deficyt budŜetu stanowi róŜnicę pomiędzy planem dochodów a planem wydatków
i wynosi

2.

3.

-

(-) 2.726.533,00

poŜyczek w wysokości

-

1.830.522,97

Deficyt budŜetu po uwzględnieniu zapisu w pkt. 2 wynosi

-

(-) 4.557.055,97

Z dochodów budŜetu gminy zabezpiecza się środki na spłatę rat

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-

wolne środki zgodnie z zał. Nr 12

-

557.055,97

-

kredyt długoterminowy w wysokości

-

4.000.000,00

§ 4
1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę:
1) Przychodów

2.782.010

2) Wydatków

2.789.682

w tym dotacji z budŜetu gminy – 560.000.

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego określa załącznik Nr 13.

§ 5
Ustala się plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŜetowych zgodnie
z załącznikiem Nr 14.
§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwotach:

Przychody – 13.000 , Wydatki – 15.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 15 .

§ 7
Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wieloletnich programów inwestycyjnych
stanowiących załącznik Nr 16.

§ 8
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

naleŜne budŜetowi państwa -

zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 9
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych
zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 10
Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości

-

400.000

w tym:
a)

rezerwę ogólną na wydatki bieŜące

-

180.000

b)

rezerwy celowe na wydatki bieŜące

-

120.000

-

na organizację imprez kulturalnych

-

30.000

-

na oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy

-

60.000

-

na organizacje imprez sportowych

-

30.000

c)

rezerwa na zarządzenie kryzysowe

-

100.000

§ 11
UpowaŜnia się Wójta Gminy do:
1.

zaciągania

kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku budŜetowego niedoboru budŜetowego do wysokości 500.000zł.
2.

dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3.

przekazania uprawnień

do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom

gminnych jednostek budŜetowych, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz wydatków
inwestycyjnych.
4.

lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ
bank prowadzący obsługę budŜetu gminy.

§ 12
UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1. z tytułu umów,

których realizacja w następnym roku kalendarzowym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r., na łączną
kwotę 900.000 zł.

2. na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku 16.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2008.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

BOGDAN WÓJCIK

