Uchwała Budżetowa na rok 2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 393/XVII/2012
z dnia 18.01.2012 r.

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) - Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;

§ 1.
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie
z tego :
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

284 499 566 zł,
253 747 817 zł,
30 751 749 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, nr 1a, nr 1b i nr 1c.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie
z tego :
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

281 468 148 zł
245 912 448 zł,
35 555 700 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c,
nr 2d, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9.

§ 2.
1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 031 418 zł z przeznaczeniem na planowaną
spłatę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 031 418 zł, z przeznaczeniem na spłatę
otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 397 287 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 331 000 zł. na realizację zadań własnych:
a) z zakresu zarządzania kryzysowego 743 000 zł,
b) na inwestycje i remonty 588 000 zł.

§ 4.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie
z załącznikiem nr 1c, nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów gromadzonych
zgodnie
na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych
z załącznikiem nr 11.

§ 7.
1. Ustala się dochody w kwocie 2 224 500 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 146 500 zł. na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 78 000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 8 930 zł. na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości
165 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w
wysokości 459 300 zł.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 12.

§ 10.
Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
.z których stan zadłużenia w trakcie roku 2012 nie może przekroczyć limitu 5 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.
1.
2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie
internetowej Gminy.

