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UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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.222, art.235, art.236 art.237, 
art.239, art.242 , art. 258 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w 
związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. nr 157 , poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Jastrzębi uchwala, co następuje : 

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 23.036.046 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie - 16.833.899 zł, 

b) majątkowe w kwocie - 6.202.147 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 23.738.522 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie - 16.373.639 zł 

b) majątkowe w kwocie - 7.364.883 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 . 

3) Ustala się deficyt w wysokości 702.476 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) kredytów w kwocie - 557.281 zł 

b) wolne środki w kwocie - 145.195 zł 

§ 2. 1) Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.785.195 zł z następujących tytułów: 

a) kredyty w kwocie - 1.640.000 zł 

b) wolne środki w kwocie - 145.195 zł 

2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 1.082.719 zł z tytułu: 

a) spłaty pożyczki w kwocie - 125.000 zł 

b) spłaty kredytu w kwocie - 957.719 zł 

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 400.000 zł. 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt.3a, 

3) zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 
określonej w § 2, pkt.2a, pkt.2b. 

4) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 5.661.148 zł 

§ 4. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł . 

2) Ustala się rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
w wysokości 40.000 zł. 

§ 5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2011 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Upoważnia się Wójta do: 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości określonej w §3, pkt.1 niniejszej uchwały. 
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2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy. 

3) Do dokonywania innych zmian w planie wydatków w ramach działu, czy rozdziału na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak 
zmian w programie zadań, bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych 
zadań. 

4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. 

5) Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE 
w kwocie 5.661.148 zł 

§ 8. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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