
 

   Uchwała  Nr      /      /      

Rady Gminy Krasnosielc 

   z dnia ……………… r.   

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc  na 2022    r. 

 

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

(Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 

222,  art. 235, art. 236  art. 237, art. 239, art.242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  

o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)   Rada Gminy  

Krasnosielc  uchwala, co następuje ; 

 

§ 1. 

 

1. Uchwala  się dochody     w łącznej kwocie 29 639 660 zł 

                      z tego :  

             a)  dochody bieżące w kwocie   28 758 079,00 zł 

               w tym  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

              i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami  w kwocie 6 950 195,00 zł    

             b) dochody majątkowe w kwocie 881 581,00 zł                   

                zgodnie z załącznikami  Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały 

 

2. Uchwala  się wydatki     w łącznej  kwocie 31 030 133,00 zł 

                      z tego :  

            a) wydatki bieżące w kwocie  28 704 377,00 zł    

             w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

             i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 950 195 zł   

       b) wydatki majątkowe w kwocie    2 325 756,00 zł         

 

zgodnie z załącznikami  Nr 2, Nr 2a  i Nr 2b   do niniejszej uchwały 

 

§ 2. 

 

1. Uchwala  się deficyt budżetowy w wysokości 1 390 473,00 zł, który zostanie  

sfinansowany: 

a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu  RFIL – 500 000  zł  

b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –  

890 473,00 zł  

 

 

2. Uchwala się przychody budżetu  wysokości 1 957 572,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 

do niniejszej uchwały. 

3. Uchwala się  rozchody budżetu w kwocie 567099 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1 800 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek 

zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie  1 457 572,00  zł 

na: 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  890 473,00  zł. 

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  w kwocie 567099,00 zł   

§ 3. 

 

1.Uchwala się rezerwę  ogólną  w wysokości  60 000 zł   

2.Uchwala się rezerwę  celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  90000 zł. 

 

§ 4. 

 



Uchwala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

§ 5. 

 

Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i 

wydatków nimi finansowanych  zgodnie z  załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 

 

Uchwala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  i innym uzależnieniom w Gminie 

Krasnosielc zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 7. 

             

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 niniejszej uchwały  

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami 

w ramach działu w zakresie : 

a ) wydatków na wynagrodzenia  ze stosunku pracy. 

b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanych w roku 

budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających 

nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu. 

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, 

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 

budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

§ 8. 

 

1.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy.  

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

 

    

 

 

 
 


