
PROJEKT 
Uchwała Budżetowa na rok 2011 

Gminy Magnuszew  
Nr  

z dnia  
 
        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.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215,  art.217,  
art.222 , art.235, art.236,art.237, art.239 , art.242, art.258,art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1241)   
Rada Gminy w Magnuszewie  uchwala, co następuje ; 

 
§ 1. 

1.Ustala się dochody  w łącznej kwocie    18.279.488 ,  
z tego :  

a) bieżące w kwocie   17.269.488  zł, 
b) majątkowe w kwocie    1.010.000  zł ,  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1  , 
  

 
2.Ustala się wydatki  w łącznej  kwocie  21.046.257 zł 

z tego :  
a) bieżące w kwocie  15.814.127 zł 
b) majątkowe w kwocie     5.232.130zł  , 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2 . 
3. Ustala się limit  wydatków  na zadania inwestycyjne realizowane  w roku 2011 zgodnie z tabelą 
nr 3  do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
1. Ustala się deficyt   w wysokości 2.766.769 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) kredytów w kwocie 700.000 zł  
b) pożyczek  w kwocie 1.000.0 00 zł, 
c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych    w kwocie  698.000 zł, 
d) wolnych środków w kwocie 368.769 zł 

2. Ustala się przychody  budżetu w kwocie 2.976.769 zł , z następujących tytułów; 
a) kredyty w kwocie  700.000zł 
b) pożyczki w kwocie  1.000.000zł 
c) wolne środki w kwocie  578.769 zł 
d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych    w kwocie  698.000 zł., 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 210.000 zł,  z następujących tytułów ; 
a) pożyczki i kredytu w kwocie  210.000 zł 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na 
sfinansowanie przejściowego deficytu  w kwocie 500.000 zł. 
5. Ustala się limity zobowiązań  : 

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 
kwocie określonej w § 2,    pkt.1a i 1b, 
 

§ 3. 
1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  182.000zł .      
2. Ustala się rezerwy celowe  w wysokości 38.000zł   

 z tego ;    
 a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 38.000 
zł. 
  

§ 4. 
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 
finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 



 
§ 5. 

             Ustala się  dochody  i wydatki na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej   
           i innych zadań zleconych odrębnymi   ustawami w wysokości 2.272.264,00 zł. 

 
§6. 

Upoważnia się Wójta do: 
1.Dokonywania zmian w planie wydatków: 
 a) na uposażenia i wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu, 
 b) inwestycyjnych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu limitu wydatków na  zadania 
inwestycyjne w ramach działu. 
 
2.Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu do  wysokości określonej   w§ 2 , pkt.4  niniejszej uchwały. 
 
3Zaciągania zobowiązań: 

            a) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia    
                    ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty  
                    1.000.000 zł . 

 
4.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę budżetu   gminy. 

      
    5.Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ; 

a) dokonywania zmian w planie wydatków  jednostki, 
                     b)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia    
                    ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty  
                    100.000 zł . 

 
 

§ 7. 

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 


