Uchwała Nr XXII/ 219 /2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz
art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje :
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 12.498.939 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 w tym :
1) Dochody bieżące w kwocie
11.360.886 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie
1.138.053 zł
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.927.700 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji
rządowej na kwotę 264.100 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 12.600 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w kwocie 12.600 zł.
6) Dochody i wydatki w kwocie 7.000 zł związane z realizację zadań wynikających
z ustawy Prawo ochrony środowiska
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 14.360.089 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 w tym :
1) Wydatki bieżące w kwocie 11.360.886 zł w tym :
a) dotacje z budżetu kwota 525.630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
b) wydatki na obsługę długu kwota 119.552 zł.
2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.999.203 zł,
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 90.000 zł,
2) celową w kwocie 40.000 zł na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania
kryzysowego.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938
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§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.861.150 zł zostanie sfinansowany
przychodami z pożyczek i kredytów.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.069.874 zł i łączną
kwotę planowanych rozchodów 208.724 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych
na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.861.150 zł,
2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 700.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 208.724 zł,
§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów
klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących w tym także uposażenia
i wynagrodzenia.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.861.150 zł,
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 700.000zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 208.724zł
4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym
roku.
2) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku,
określonych w załącznikiem Nr 5.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
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