
PRQJEKT UCHWALA Nr ..... / ... / 2014
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99-322 OPOR6W RAD Y GMINY OPOROW
paw. kutno, woj. todzkto z

w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2,
art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. 2013 poz. 594) oraz art. 89, art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publtcznych (Dz. U. 2013
poz.885ipoz.938) RADA GMINY OPOROW uchwala, co nast?puje:

§ 1. Uchwala si£ budzet Gminy Oporow na 2014 rok.

§ 2. Uchwala si? dochody budzetu w l^cznej wysokosci 6.800.000,00 zl ,
zgodnie z tabelij Nr 1, w tym:

1 ) dochody biezajce w wysokosci 6.750.000,00 zl
2) dochody majajkowe w wysokosci 50.000,00 zl, w tym ze sprzedazy

maj^tku 50.000,00 zl

§ 3. W ramach ogolnej kwoty dochodow wyodrejbnia si^ piano wana^dotacj? z
budzetu panstwa na realizacj? zadan z zakresu administracji rzajdowej zleconych
gminie w wysokosci 739.177,00 zl, zgodnie z tabelq Nr 2.

§ 4. Ustala si$ wydatki budzetu w la^cznej wysokosci 7.333.193,28 zl,
zgodnie z tabclq Nr 3, w tym:

1) wydatki biezq.ce w wysokosci 6.333.193,28 zl,
2) wydatki maj^tkowe w wysokosci 1.040.000,00 zl.

§ 5. W ramach ogolnej kwoty wydatkow wyodrejbnia si? wydatki
na finansowanie zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie
w wysokosci 739.177,00 zl, zgodnie z tabela Nr 4.

§ 6. Ustala si? wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji
w roku 2014, zgodnie z labch} Nr 5.

§ 7. W ramach ogolnej kwoty wydatkow wyodr^bnia si? wydatki na zadania
biezajce i majajkowe realizowane w drodze porozumien i umow mi?dzy
jednostkami samorza^du terytorialnego, zgodnie z labela^ Nr 6.

§ 8. Ustala si? dochody zwi^zane z realizacja. zadan zleconych, ktore podlegaja^
przekazaniu do budzetu panstwa, zgodnie z tabel^ Nr 7.



§ 9. Planowane wydatki przewyzszaj^ce planowane dochody stanowi^.
planowany deficyt budzctu w kwocie 533.193,28 zl, ktory pokryty zostanie
przychodami pochodzajcymi z kredytow i pozyczek.

§ 10. Ustala si? przychody budzetu w kwocie 900.000,00 zl i rozchody
budzetu na splat? wczesniej zacia£ni?tych zobowia^zan w kwocie 366.806,72 zl,
zgodnie z tabelij Nr 8.

§ 11. Przychody pochodzace z kredytow i pozyczek w kwocie 900.000,00 zl
przeznacza si? na:

a) splat? wczesniej zacia£ni?tych zobowia^zari w kwocie 366.806,72 zl
b) pokrycie planowanego deficytu budzetu w zwiazku z realizacjq.

inwestycji w kwocie 533.193, 28 zl

§ 12. W budzecie tworzy si? rezerwy:
1) ogolna^, w wysokosci 49.257,73 zl,
2) celowa^, w wysokosci 15.000,00 zl na realizacj? zadari wtasnych

z zakresu zarzq.dzania kryzysowego w rozdz. 75421.

§ 13. Dochody i wydatki budzetu obejmuja^ dochody z oplat z tytulu zezwoleh
na sprzedaz napojow alkoholowych i wydatki budzetu na realizacj? zadan
uj?tych w gminnym programie profilaktyki i rozwia^zywania problemow
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzialania narkomanii, zgodnie
z tabelq Nr 9.

§ 14. Ustala si? wprywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplat
i kar za korzystanie ze srodowiska w roku 2014, zgodnie z tabelij Nr 10.

§ 15. Wydatki budzetu obejmujq. zadania jednostek pomocniczych gminy ze
srodkow okreslonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
soleckim/Dz.U.Nr 52,poz.420/ na kwot? 194.956,55 zl, zgodnie z tabrla Nr 11.

§ 16. Ustala si? wplywy i wydatki zwiazane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014, zgodnie z tabeH\r 12.

§ 17. Ustala si? dotacje na zadania biezace realizowane w drodze porozumieh i
umow mi?dzy jednostkami samorzaxiu terytorialnego oraz dotacj? podmiotowa^
dla Samorza^dowej Instytucji Kultury, zgodnie z zal^cznikiem Nr 1.

§ 18. Upowaznia si? Wqjta Gminy do dokonywania zmian wydatkow
bieza^cych budzetu w granicach dzialu, polegaja^cych na przesuni?ciach mi?dzy
rozdzialami w zakresie uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.



§ 19. W zakresie wykonania budzetu upowaznia si? Wqjta Gminy do:

1) zacia^gania w 2014 roku kredytow i pozyczek na sfmansowanie
przejsciowego deficytu srodkow budzetowych do wysokosci 50.000,00 zl,

2) lokowania w trakcie realizacji budzetu czasowo wolnych srodkow
budzetowych na rachunkach w innych bankach niz bank prowadzapy obshig?
budzetu,

3) zaci^gania w 2014 roku kredytow i pozyczek na splat? wczesniej
zaciaj>ni?tych zobowia^zan

4) zaciqgania w 2014 roku kredytow i pozyczek na pokrycie planowanego
deficytu budzetu

5) dokonywania zmian w zakresie wydatkow majatkowych w dzialach
mi^dzy zadaniami, w ramach planu nakladow majatkowych, do wysokosci
umozliwiaj^cej realizacj? zadania, z wyjaj:kiem zadan uj^tych w WPF Gminy
Oporow.

§ 20. Ustala si? limit zobowi^zan z tytulu zaci^ganych kredytow i pozyczek
oraz emitowanych papierow wartosciowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie wystejpujajcego w ci^gu roku przejsciowego deficytu srodkow
budzetowych do wysokosci 65.000,00 zl

2) splat? wczesniej zaci^gni?tych kredytow do wysokosci 450.000,00 zl

3) pokrycie planowanego deficytu budzetu do wysokosci 550.000,00 zl

§ 21. Wykonanie budzetu powierza si? Wqjtowi Gminy.

§ 22. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia z mocq_ obowia^zujajca^ od
1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego oraz ogloszeniu.
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