
UCHWAŁA NR XIV/84/11 

RADY GMINY NOWE OSTROWY  

 

z dnia 30 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58  ust.2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,                      

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz                                           

art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,     

Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092,                       

Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707)  uchwala się, co następuje: 

 § 1. Uchwala się budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok. 

 § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 14.435.091,45 zł., zgodnie                

z tabelą nr 1, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 13.224.990,45 zł; 

2) dochody majątkowe w wysokości 1.210.101,00 zł. 

 § 3. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej w wysokości 42.200,00 zł., zgodnie z tabelą nr 2. 

 § 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 

1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie w wysokości 1.393.593,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3; 

2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

20.000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 4. 

 § 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 18.512.036,45 zł, zgodnie                     

z tabelą nr 5, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 11.722.607,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.789.429,45 zł; 

3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku 

przedstawia tabela nr 5a. 

4) wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przedstawia tabela nr 5b. 

 § 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie          

w wysokości 1.393.593,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6; 

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień   

( umów ) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000,00 zł., zgodnie 

z tabelą nr 7. 

 



 § 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu                        

w wysokości 4.076.945,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi                          

z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.076.945,00 zł. 

 § 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.353.825,00 zł i rozchody 

budżetu w wysokości 1.276.880,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8. 

 § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek                           

w wysokości 6.300.000,00 zł. 

 § 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 76.986,00 zł; 

2) celową w wysokości 40.000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

 § 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 9. 

 § 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy,                                        

tj. ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 209.959,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10. 

 § 13. Ustala się dochody i wydatki na 2012 r. – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska – zgodnie z tabelą nr 11. 

 § 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu mandatów drogowych                 

i wydatki na realizację zadań określonych w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                           

o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) – zgodnie z tabelą nr 12. 

 § 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie                               

z załącznikiem nr 1, w tym: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych  dotację podmiotową w wysokości 

95.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 2.756,00 zł; 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację celową w wysokości 

60.000,00 zł. 

 § 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających 

na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy; 

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między 

zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej 

realizacje zadania. 

 § 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu         

w wysokości  500.000,00 zł. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych  środków budżetowych                 

na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

 § 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 

 § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego                     

oraz ogłoszeniu. 

 


