UCHWAŁA NR XXX/153/2013
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 23 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Goszczyn na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody w łącznej kwocie 8 594 630,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
- 8 175 993,00 zł.
w tym:
 dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynoszą 822 259,00.
2) dochody majątkowe w kwocie 418 637,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wydatki w łącznej kwocie
- 10 437 403,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
- 8 050 393,00 zł,
w tym:
 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynoszą 822 259,00 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie - 2 487 010,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 842 773,00 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) emisji obligacji 1 800.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42 773,00 złotych.

2. Przychody budżetu w wysokości 411 116,00 zł, (tj. z tytułu zaciągniętych kredytów
w wysokości 260 000,00 zł. i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 151 116,00 złotych) przeznacza się na rozchody w wysokości
411 116,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości
29.176,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości
181 940,00 złotych, emisji papierów wartościowych w wysokości 200.000,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 2 253 889,00 zł, rozchody w wysokości 411 116,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 260 000,00 złotych.

§ 5.
1. Rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 18 000,00 zł,
w tym na:
a) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18 000,00 zł,

§ 6.
Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł
oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16,
21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w wysokości 2 000,00.
§ 7.
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 29 925,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30 125,00
złotych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii w kwocie 800,00 złotych.

§ 8.
Dotacje podmiotowe dla:
1. Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn
2. Gminnej Biblioteki Publicznej
Zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 9.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
załącznikiem nr 5.

do sektora finansów publicznych zgodnie

§ 10.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 11.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu:
 polegających na przesunięciach wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy,
 polegających na przesunięciach w rocznym planie zadań inwestycyjnych na 2014 r.
bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Piotr Rozmuszyński
Przewodniczący Rady Gminy

