
Projekt 

Uchwała Budżetowa na rok 2021 

Gminy Radzanów 

Nr …. 

z dnia ….. roku 

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 218, 

art. 221, art. 222,  art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1,4, art. 264 ust 4  ustawy   z dnia 27 

sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)  Rada Gminy w 

Radzanowie uchwala, co następuje : 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie               21.444.208,00 zł,  

z tego :  

a) bieżące w kwocie    20.695.721,00 zł, 

b) majątkowe w kwocie       748.487,00 zł,  

 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1. 

 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

wynoszą   7.105.189,00 zł.  

 

2. Ustala się wydatki  w łącznej  kwocie                 21.577.426,98 zł 

z tego :  

a) bieżące w kwocie    20.014.993,96 zł, 

b) majątkowe w kwocie                1.562.433,02zł, 

 

                 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2 . 

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                             

wynoszą 7.105.189,00 zł. 

 

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

  

1.  Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  133.218,98 zł, który zostanie sfinansowany   

przychodami pochodzącymi z : 

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach w kwocie  133.218,98 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł, z następujących tytułów: 

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł, 



3.    Ustala się rozchody budżetu w kwocie 366.781,02 zł,  z następujących tytułów: 

a)  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie   366.781,02zł. 

4.    Ustala się limit zobowiązań: 

a)  z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie                      

przejściowego deficytu   w kwocie  750.000,00 zł 

5. Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta w roku   budżetowym 

w kwocie 15.000,00 zł.       

 

§ 3. 

 

1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  91.600,00 zł .      

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

    w wysokości 57.000,00 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. 

 

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,- zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów           

alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w kwocie 39.500,00 zł oraz wydatki 

w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania          Narkomanii. 

 

§ 6. 

 

1. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej. 

2. Ustala się wydatki z wpływów opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gminy 

w zakresie  ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.000,00 zł. 

 

§ 7. 

 

1. Ustala się dochody w kwocie 432.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

2. Ustala się wydatki z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 445.852,00 zł. 

 

§ 8. 

Ustala się plan wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 

500.000,00 zł.   

 

    

 

 

 



       § 9. 

Upoważnia się Wójta do: 

 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 4 lit. a  niniejszej uchwały. 

2.  Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków. 

 

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 

z wyłączeniem  wprowadzania nowych  zadań inwestycyjnych lub rezygnacji 

zaplanowanych w budżecie  zadań inwestycyjnych. 

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, 

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

 

§ 10. 

 

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku      

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


