
Uchwała BudŜetowa na rok 2012 
 

Rady Gminy Łaskarzew  
 

Nr  XI/54/11  z dnia  30 grudnia 2011 roku 
 
 
 

 
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.) art.211 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych  /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm./ Rada Gminy 
Łaskarzew uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 
 
1. Ustala się dochody     w łącznej kwocie  14 991 755 zł,  

z tego :  
a) bieŜące w kwocie   13 441 755 zł     
b) majątkowe w kwocie   1 550 000 zł 
 

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1. 
 

2. Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie  17 421 580  zł 
z tego:  

a) bieŜące w kwocie  12 818 752 zł, 
b) majątkowe w kwocie   4 602 828 zł 
 

                 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2. 
 
 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załączonymi tabelami do niniejszej 
uchwały:  tabelą nr  3 i tabelą 3a. 

 
4. Ustala się  dochody i wydatki  na zadania bieŜące realizowane przez gminę  na 

podstawie porozumień  z organami administracji rządowej, zgodnie z załączonymi do 
niniejszej uchwały: tabelą nr 4 i tabelą nr 4a. 

 
5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane  w ramach Funduszu   

Sołeckiego w podziale na sołectwa  zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą 
nr 5. 

          
6. Ustala się  limity wydatków  inwestycyjnych na lata  2012 – 2015  zgodnie z załączoną  
      tabelą  nr 6 i tabelą 6a. 
 



§ 2. 
 

1.  Ustala się deficyt   w wysokości 2 429 825 zł  sfinansowany  przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętej poŜyczki w kwocie  2 429 825 zł  

        
2.  Ustala się  przychody budŜetu  w kwocie  2 800 000 zł  z następujących tytułów : 

         a) zaciągniętej poŜyczki długoterminowej w kwocie                2 429 825 zł, 
         b) zaciągniętego kredytu długoterminowego                                  70 175 zł, 

c) przewidywanych wolnych środków na rachunku bankowym  300 000 zł ,                               
 

3.   Ustala się rozchody budŜetu w kwocie 370 175 zł,  z następujących tytułów; 
a)  spłaty otrzymanego kredytu długoterminowego w kwocie        70 175  zł, 
b)  spłaty otrzymanych poŜyczek  w kwocie                                  300 000 zł, 
 

      4.    Plan przychodów i rozchodów budŜetu Gminy Łaskarzew obrazuje tabela nr 7.  
 

5.  Ustala się limity zobowiązań : 
- do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie  przejściowego deficytu   w kwocie  
   800 000 zł,  

            - do zaciągnięcia poŜyczki  długoterminowej  na sfinansowanie planowanego deficytu w  
              wysokości określonej w § 2  ust.1,  
            - na spłatę kredytów i poŜyczek w wysokości określonej w § 2ust.3 lit. a, b. 
. 

 
 

§ 3. 
 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki 
na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie            
z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. 
 

Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości                 70 000 zł     
oraz  rezerwę na realizację zadań własnych  
            z zakresu zarządzania kryzysowego            30 000 zł  
            
   
 

§ 5. 
 
Ustala się dotacje udzielone z budŜetu gminy podmiotom naleŜącym do sektora finansów 
publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
 



§ 6. 
 

 
   UpowaŜnia się Wójta  Gminy do: 
     

1. Zaciągania zobowiązań   na :  
a) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i 
projekty  realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków 
zagranicznych  oraz na zadania  wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości  
określonej w tabeli nr  6 i 6a niniejszej uchwały,  
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna  dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i gdy termin zapłaty  upływa  w 2013 roku do łącznej kwoty 500 000 zł, 
c) mających pokrycie w  ustalonych  w Uchwale BudŜetowej kwotach wydatków do 
wysokości  2 500 000 zł , 
2.do dokonywania zmian w planie wydatków   w ramach tego samego działu  w tym    
 zaplanowanych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
3. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych   

      bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu  gminy. 
 

        
§ 7. 

 

1.        Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Łaskarzew. 

2.        Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji 

       w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń    
  
 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                                   

                                                                                                 / - /  mgr Hanna Cichecka                                       
                                                                

 
 


