
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/131/2012 

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" i pkt 10 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. 235, art. 236, art. 238, art.239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 15.900.000 zł, w tym : 

1) dochody bieżące w kwocie 15.700.000 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 200.000 zł. 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 17.000.000 zł, w tym : 

1) wydatki bieżące w kwocie 13.526.000 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.474.000 zł. 

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.100.000 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 

1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 1.100.000 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 1.088.836 zł (kredyty 700.000 zł i wolne środki 388.836 zł) przeznacza 

się na rozchody w wysokości 1.088.836 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 

w wysokości 1.068.000 zł, pożyczek w wysokości 20.836 zł). 

3. Przychody budżetu w wysokości 2.188.836 zł, rozchody w wysokości 1.088.836 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 zł 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów w kwocie 1.088.836 zł 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w kwocie 1.100.000 zł 
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§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 30.000 zł, w tym na : 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł. 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 

administracji rządowej w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

§ 7. 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 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 

§ 8. Dotacje podmiotowe dla : 

a) Gminnego Ośrodka Kultury 

b) Gminnej Biblioteki Publicznej 

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok 

określa załącznik nr 9 . 

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą 

Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 

§ 11. Upoważnia się Wójta do : 

1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 3 i 4 uchwały, 

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych zapewnia ciągłość działania jednostki, 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i termin płatności upływa w 2014 roku 

w ramach kwoty 500.000 zł, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 

4) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych 

określonych załącznikiem nr 10 w ramach działu obejmujących środki zaplanowane na istniejące zadanie 

inwestycyjne o ile nie powodują zmiany kwoty wydatków majątkowych, z wyjątkiem kreowania nowych 

zadań inwestycyjnych i likwidacji zdań inwestycyjnych istniejących, 

5) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach 

działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

 Jolanta Grochowska   
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/2012 

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

UZASADNIENIE 

Zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 grudnia 

2012 r. dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy i nie powodują one zmiany wyniku 

budżetu. po stronie dochodów: - zwiększenia 95.625 zł - zmniejszenia 287.494 zł 1. W dziale 020 – 

LEŚNICTWO zwiększamy plan z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 

2.050 zł. 2. W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ następuje zwiększenie planu 

dochodów o 10.000 zł na odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. 3. W dziale 758 – RÓŻNE 

ROZLICZENIA zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 roku wprowadzamy 

zwiększenie planu subwencji oświatowej na kwotę 48.572 zł. Zwiększenie dotyczy wzrostu o 2 % składki 

rentowej dla nauczycieli w 2012 roku. Ponadto w dziale tym następuje zwiększenie planu o kwotę 27.613 zł 

ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została nam przekazana na 

dofinansowanie kosztów związanych z wypłaconą odprawą dla nauczycieli zwalnianych w trybie 

art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty 

Nauczyciela. 4. W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wycofujemy z planu dochodów dotację 

w kwocie 105.758 zł na projekt pn. „Indywidualizacja w Gminie Opinogóra Górna”. Ponadto w dziale tym 

zmniejszamy plan dotacji o 93.235 zł na realizację projektu pn. „Dążymy do celu”. Środki te 

zaplanowaliśmy w projekcie budżetu na 2012 rok a otrzymaliśmy je na koniec 2011 roku. 5. W dziale 852 – 

POMOC SPOŁECZNA zwiększenie planu dochodów o 7.390 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

Mazowieckiego Nr 241 z dnia 22 października 2012 roku - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. W dziale tym następuje także zmniejszenie planów dotacji 

celowych o 82.779 zł – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2012 z dnia 15 listopada 

2012 roku – na świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Ponadto zgodnie 

z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku nastąpiło zmniejszenie 

planu dotacji celowych o 27 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 6. W dziale 854 – 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA następuje zmniejszenie planu dotacji celowych – zgodnie 

z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 306/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku o kwotę 5.695 zł. 

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. po stronie wydatków: - zwiększenia 45.890 zł - 

zmniejszenia 237.759 zł 1. W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zmniejszenie planu wydatków o 12.000 zł. Zadanie to ze względu na 

przedłużającą się procedurę opracowania planu zostało uwzględnione w projekcie budżetu 2013 roku. 

2. W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zmniejszenie planu wydatków o 10.000 zł. 

z przeznaczeniem na rozgraniczanie działek na terenie naszej gminy. Zadanie to ze względu na 

przedłużające się procedury prawne zostało uwzględnione w projekcie budżetu 2013 roku. 3. W dziale 

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększenie planu wydatków bieżących o 22.000 zł. 

Z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla Policji, zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji 

zadań ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz zakup energii elektrycznej. 4. W dziale 

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wycofujemy z planu wydatków projekt pn. „Indywidualizacja 

w Gminie Opinogóra Górna” w kwocie 105.758 zł. 7. W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA dokonujemy 

zwiększenia planu wydatków o 7.390 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 241 z dnia 

22 października 2012 roku - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej 

edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent 

rodziny”. W dziale tym następuje także zmniejszenie planów dotacji celowych o 82.779 zł – zgodnie 

z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku – na świadczeniach 

rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.  
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Ponadto zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku nastąpiło 

zmniejszenie planu dotacji celowych o 27 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Poza tym w dziale 

tym na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej dokonujemy przesunięć 

w dziale 852 środków między paragrafami na kwotę 11.800 zł. Dokonujemy również zmniejszenia planu 

wydatków o 5.000 zł w związku z brakiem odpłatności za osobę, która miała trafić do domu opieki 

społecznej a wyrokiem sądu wniosek ten został odrzucony. 8. W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA - następuje zmniejszenie planu wydatków zleconych – zgodnie z Decyzją Wojewody 

Mazowieckiego Nr 306/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku o kwotę 5.695 zł. Powyższe środki pochodziły 

z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym. 9. W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA dokonujemy zmniejszenia planu o 4.700 zł. 10. W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA 

dokonujemy zwiększenia planów wydatków bieżących o 4.700 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród 

rzeczowych dla młodzieży z terenu gminy za szczególne osiągnięcia w kolarstwie, na wynagrodzenie dla 

opiekuna grupy „Młodzików”. Przewodniczący Rady Gminy Jolanta Grochowska. 
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