Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2017
Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 grudnia 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870) Rada Gminy
Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 177.982.300,-zł
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 172.782.300,-zł
b) dochody majątkowe w kwocie 5.200.000,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 172.007.300,-zł
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 159.088.039,-zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 12.919.261-,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.
§ 2.
1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 5.975.000,-zł z przeznaczeniem
na:
a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 475.000,-zł
b) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
c) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie
4.000.000,-zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.975.000,-zł z następujących
tytułów;
a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 475.000,-zł
b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
c) wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,-zł w tym z tytułu:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł
b) emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,-zł

§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.440.000 ,-zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 480.000,-zł na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 5.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane
z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2017 roku
zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2017 rok
zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9.
Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

§10.

1. Zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2
ust. 3 lit a i b niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań
inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez
możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez
Radę Gminy zadań.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
w ramach działów.
§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.

