
Zarzadzenie Nr 0050.134.2012
Burmistrza Ujazdu

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie przedlozenia projektu uchwaly budzetowej Gminy Ujazd na 2013 rok

Na podstawie art.238 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, 152
poz. I020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 20II roku Nr 185 poz. I092, Nr 201
poz.1183, Nr 234 poz. 1386,Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz. I707), oraz uchwaly
Nr LII/283/2010Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie
procedury uchwalania budzetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczególowosci materialów
informacyjnych towarzyszacych projektowi budzetu Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje;

§1

Przedklada projekt uchwaly budzetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materialami
informacyjnymi

-Radzie Miejskiej w Ujezdzie
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



PROJEKT
Uchwala Nr .2012

Rady Miejskiej w Ujezdzie
z dnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004 roku Nr 102poz. 1055,Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku
Nr 138poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40
poz.230, Nr 106 poz. 675 z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,
Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 z 2012 poz.567) art.211, art.212, art.214, art.215, art.222,
art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28
poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, 152poz.1020,Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726,
z 2011 roku Nr 185 poz.l092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386,Nr 240 poz. 1429,Nr 291
poz.1707), Rada Miejska w Ujezdzie uchwala,

§1

Ustala sie dochody budzetu na 2013 rok w lacznej kwocie 17696509 zl, w tym:

1. Dochody biezace
2. Dochody majatkowe

16471 943 zl
1 225 566 zl

-jak w tabeli Nr 1

§2

Ustala sie wydatki budzetu na 2013 rok w lacznej kwocie 22844 112 zl,

-jak w tabeli Nr 2

1. Wydatki budzetu obejmuja plan wydatków biezacych na laczna kwote 16 120462 zl,
w tym:

1) wydatki biezace jednostek budzetowych w kwocie lacznej 10 001 742 zl, z czego:
a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczone - 8473 182 zl
b) wydatkizwiazanez realizacjaichstatutowychzadan- 1 528560zl

2) dotacje na zadania biezace -1 166 101 zl
3) swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 019 770 zl
4) wydatki na obsluge dlugu publicznego - 100 000 zl
5) pozostale wydatki biezace - 2 832 849 zl



2. Wydatki budzetu obejmuja plan wydatków majatkowych na laczna kwote 6 723 650 zl,
w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 723 650 zl, z czego na
a) wydatki na programy z udzialem srodków o których mowa w art.5 ust.l pkt.2 i 3

w kwocie 5 923 650 zl,

-jak w zalaczniku Nr 3.

§3

1. Róznica miedzy wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budzetu w kwocie
5 147 603 zl, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 3 647 603 zl i pozyczka
w kwocie 1 500 000 zl

2. Ustala sie przychody budzetu w lacznej kwocie 5 439 603 zl
-kredyt w kwocie 3647603 zl
-pozyczka w kwocie 1 500000 zl
-wolne srodki jako nadwyzki srodków pienieznych na rachunku biezacym budzetu

Gminy Ujazd wynikajacych z rozliczen pozyczek i kredytów z lat ubieglych
w wysokosci 292 000 zl

3. Ustala sie rozchody budzetu w kwocie 292 000 zl, na splate zaciagnietych pozyczek

4. Ustala sie limit zobowiazan z tytulu zaciagnietych kredytów i pozyczek do wysokosci
5447603 zl

§4

1. Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci 25 000 zl
2. Tworzy sie rezerwe celowa w wysokosci 39 000 zl, na realizacje zadan wlasnych z zakresu

zarzadzania kryzysowego

§5

Ustala sie dochody z oplat za wydawanie zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych
w kwocie 80 000 zl,
W tym:
-na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
w kwocie 62 500 zl

-na realizacje zadan okreslonych w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii
w kwocie 17 500 zl

§6

Ustala sie dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej
zleconej gminie w kwocie:

-dochody
-wydatki

1 252 449 zl
1 252 449 zl



§7

Ustala sie dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budzetu panstwa
na realizacje zadan biezacych gminy w kwocie:

- dochody
-wydatki

237000 zl
237000 zl

§8

Ustala sie wysokosc dotacji dla podmiotów nalezacych i nie nalezacych do sektora finansów
publicznych 1 206 501 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 i 2

§9

Ustala sie plan przychodów i kosztów zakladu budzetowego
-przychody - 1 854 000 zl
-koszty - 1 854 000 zl,
zgodnie z zalacznikiem Nr 4

§ 10

Upowaznia sie Burmistrza do:
1) zaciagania kredytów i pozyczek

- na pokrycie przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci 300 000 zl
- na pokrycie planowanego deficytu w wysokosci 5 147603 zl

2) do dokonywania zmian w ramach dzialu w planie wydatków biezacych na
uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) do dokonywania zmian w ramach dzialu w planie wydatków majatkowych
4) lokowania wolnych srodków budzetowych na rachunkach w innych bankach niz

bank prowadzacy obsluge rachunku podstawowego

§11

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu.

§ 12

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 01 stycznia 2013 roku
i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Rajmund Suhs


