
Uchwała Nr XXIX/205 / 2014 

          Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 31 stycznia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 , lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o,  

samorządzie gminnym //Dz. U. z 2001 r nr 142 poz.1591 ze zm./ ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/ Dz .U. Nr 157 poz.1241 ze  

zmianami / oraz art.211, art.212, art.214 , art.215, art.222, art.235, art.242, art.258 ustawy z  

dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/ Dz .U .Nr 157, poz.1240 ze zmianami /  

Rada Gminy  

uchwala, co następuje 

§1.Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości  31.486.469 zl 

z tego; 

- dochody bieżące 27.915.192 zl 

- dochody majątkowe 3.571.277 zl 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 

§ 2.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości  32.036.469 zł  

z tego; 

l/wydatki bieżące w wysokości 24.686.292 zl 

 w tym; 

- wynagrodzenia ogółem 11.011.829 zł 

- pochodne od wynagrodzeń 2.151.750 zł 

- obsługa długu 710.000 zł  

2/ wydatki majątkowe w wysokości 7.350.177 zł 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy; 

1/ ogólną 200.000 zł 

2/celową 100.000zł  

z przeznaczeniem n a ;  

- zarządzanie kryzysowe 100.000zł 

§ 4..Deficyt budżetu w wysokości 550.000 zł, który zostanie pokryty przychodami  

 pochodzącymi z; 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu  

§ 5.Wykaz inwestycji na 2014 stanowi załącznik Nr 3  

§ 6 Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.460.000zł oraz łączna kwota  

rozchodów w wysokości 910.000 zgodnie z załącznikiem Nr 4  



§ 7.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów  

wartościowych zaciąganych n a ;  

1/ sfinansowanie planowanego deficytu 550.000,00 zł 

2/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł 

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  610.000,00 zł 

§ 8.Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000 zł na realizację zadań określonych w  

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

§ 9.Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 270.321 zgodnie z załącznikiem  

Nr 5 

§ 10.Określa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego  

1/ przychody w wysokości 2.585.960 zł 

2/ kosztyw wysokości                                                                                                           2.585.960 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 

§ 12.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  

1/ Samorządowej Instytucji Kultury 270.000 zł 

2/ Samorządowego Zakładu Budżetowego  168.500 zł 

3/ Stowarzyszeń sportowych 65.000 zł 

4/ Ochrona i konserwacja zabytków 10.000 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 

§ 13.Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z  

załącznikiem Nr 8 

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym 

§ 15.Upoważnia się Wójta do ; 

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na;  

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  

w kwocie 500.000,00 zł 

b/ zaciągnie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w wysokości 850.000,00 zł 

2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach  

w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,  

w zakresie wydatków bieżących 

3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem  

wydatków na wynagrodzenia 

4/ zaciągania zobowiązań do kwoty                                                                        200.000,00 zł 

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  
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§ 18.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r  

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/mgr Jadwiga Padlewska / 
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