Uchwała Budżetowa
GMINY GNOJNIK
na rok 2012
Nr X/96/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art.212, art.
214 art.215, art.239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co
następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 22.158.245,- zł,
w tym:
1) dochody bieżące 19.518.633,- zł,
2) dochody majątkowe 2.639.612,- zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 20.802.661,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.161.880,- zł,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.381.424,- zł,
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.824.395,- zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.557.029,- zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 706.254,- zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.546.858,- zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 147.344,- zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 380.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 2.640.781,- zł, w
tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.640.781,- zł,
z czego - na wydatki inwestycyjne i programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 908.355,- zł jak w załączniku Nr 2.2.
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy
Gnojnik, w kwocie w kwocie 1.355.584,- zł , z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach
budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciąganych w latach poprzednich.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,- zł i rozchody budżetu w łącznej
kwocie 2.855.584,- zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie 1.500.000,- zł.
2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
– do kwoty 1.000.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie określonej w
ust.3 pkt.1 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu
ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojnik w części określającej
Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 4.
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 172.000 zł,
2. Tworzy się rezerwy celowe :
- do dyspozycji jednostek pomocniczych – wsi tzw. wiejskie w wysokości 401.618,- zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000 zł.
- na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
(dział 854) w wysokości 47.424,- zł.
§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem
Nr 4,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
4) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
§ 6.
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, tzw.
FUNDUSZ SOŁECKI, na łączną kwotę 150.284,- zł, jak w załączniku Nr 8 .
§ 7.
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, tzw.
środki wiejskie, na łączną kwotę 235.431,- zł, jak w załączniku Nr 9 .
§ 8.
Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w
załączniku Nr 10 .
§ 9.
Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojniku – 180.000 zł,
2) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gnojniku – 390.000 zł

§ 10.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do dokonywania zmian budżetu w granicach działu
wydatków, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie:
środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji, kosztów obsługi długu,
innych wydatków bieżących oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z
wyłączeniem zmian wydatków budżetu 2012 roku, objętych załącznikiem przedsięwzięć
wieloletnich (majątkowych) do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy w Gnojniku do przekazania kierownikom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w
obrębie rozdziału wyodrębnionych jako wydatki na realizację ich zadań statutowych oraz do
dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie rozdziału wyodrębnionych
jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane .
§ 11.
W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do:
1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik .
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

