Zarządzenie Nr 49/F/2012
Wójta Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.) oraz art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726)

§ 1 . Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Kijewo Królewskie na rok
2013 wraz z objaśnieniami.
§ 2. Przyjąć projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XII/71/2011 z dnia 30.12.2011 r.
zmienionej Uchwałą Nr XIII/82/2012 z dnia 22.03.2012 r., Nr XVI/104/2012 z dnia 22.08.2012
r., Nr XVII/117/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kijewo Królewskie na lata 2011 - 2017
§ 3. Projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo
Królewskie na lata 2013 - 2018 wraz z objaśnieniami przedstawić:
1.
Radzie Gminy Kijewo Królewskie
2.
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oddział Toruń.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2013 r.
Uchwała Nr ...............
Rady Gminy w Kijewie Królewskim
z dnia ....................
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2013.
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, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239,
258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z
2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257,
poz. 1726 , z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr
291, poz. 1707)

Rada Gminy Kijewo Królewskie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w kwocie 14 590 007 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 1,
z tego:
1) dochody bieżące2) dochody majątkowezgodnie z załącznikiem nr 1.

13 110 367 zł,
1 479 640 zł,

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w kwocie 13 744 536 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2,
z tego:
1) wydatki bieżące2) wydatki majątkowezgodnie z załącznikiem nr 2.

11 272 879 zł,
2 471 657 zł,

2. Określa się:
1) Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
845 471 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
w kwotach:
1) przychody1 345 641 zł,
2) rozchody-

2 172 112 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie52 680 zł,
2) celowe w kwocie50 000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 332 840 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w wysokości 2 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości: dochody 34 776 zł, wydatki 25 000
zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie60 000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie60 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie5 000 zł,
z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w kwocie5 000 zł,
na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych
jednostek budżetowych w kwotach:
1) dochody1 500 zł,
2) wydatki1 500 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 14
w tym:
a) podmiotowe w kwocie75 000 zł,
b)celowe na zadania własne w kwocie25 000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem
nr 14 w tym:
a) celowe w kwocie 90 000 zł,

b) podmiotowe w kwocie-

640 000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
1 000 000 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1 326 641 zł.
§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1 326 641 zł.
§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
1) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach.
§ 15. (przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2012 roku) Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.
(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2012 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy

....................................

Załączniki:
zał. nr 1 - Roczny plan dochodów budżetowych na 2013 r.
zał. nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2013 r.
zał. nr 3 - Przychody budżetu w 2013 r.
zał. nr 4 - Rozchody budżetu w 2013 r.
zał. nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok.
zał. nr 6 - Wykaz wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zał. nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
zał. nr 8 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
zał. nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2013 r.
zał. nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
zał. nr 11- Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej budżetowi państwa w 2013 r.
zał. nr 12- Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej jst w 2013 r.
zał. nr 13 - Plan dochodów i wydatków budżetowych w zakresie rachunku dochodów własnych przy Szkole
Podstawowej w Kijewie Królewskim na 2013 r.
zał. nr 14 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.
zał. nr 15 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

