
Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2011
Nr 21/III/2010

Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 20 grudnia 2010r

Na podstawie ań. 18 ust' 2 pkt 4, pkt 9 |]t' d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.lJ. z
2001 r' Nr l42, poz'I591 z póżl. Zm.) oraz arL' 211, afi' 212, aft. 2I4, al1. 2I5, art. 2l'l , aI1. 235, art. 236, aft' 237 , afi.
239, aft' 264 ]Jst.3 ustawy Z dnia 27 sjerpnia 2009 I. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. lŻ4O ) Rada Miasta
uchwala, co następuje

s1.

Dochody w łącmej kwocie 50 906 079 zł, w tym:
1) dochody biezące w kwocię: 37 230 678 zł,
2) dochody majątkowe w kwocię: 13 675 40'|
Zł'
- zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwaĘ.

s2.

l. Wydatki w łącznej kwocie 59 741 682zł.w tym
l) wydatki bieżące w kwocie 3'l 0l7 Ż82 zł'
2)wydatki majątkowe w kwocię 22 724 400 zł.
- zgodnie z załącznikienr nr2 do niniejszej uchwały.

2' Wydatki budżetu obejmująplan wydatków biężących Zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwĄ.
3' wydatki budżetu obejmująplan łydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

s3.

]. Rómica między dochodami a wydatkami stanowi dęficyt budŻefu w kwocię 8 835 603zł, który zostanię
pokryq prz1chodam i pochodząc1mi z:
l) kredytów w kwocie 7 850 000.zt,

2) wolnych środkówjako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieŹącym budżetu gminy, wynikających z
rozliczeń rł)emitowanych papierów wafiościowych, kredytów ipoŻyczek z lat ubiegłych w kwocie 985 ó03 zł'
2. Przychody budżetu w wysokości 9 600 81 3.zł, rozchody w wysoko ści'765 Żl0.zł' zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwaĘ'

$4.

Limity zobowiązań z tlufu emisji papierów Wartościo\łych oIaZ kedytów i pozyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego defic),tu budżetu w kwocie 500 000zł'
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżefu w kwocię 7 850 000 zt,

ss.

1. ReZeIwę ogólną w wysokości 59'l42 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 100 914. zł,
w tym na:

a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100914'Zł,

só.

l. Dochody i wydatki związanę Z realizacją zadań z zakręsu administracji rządowej iinnych zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwaĘ'

2. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej, Zgodnie Z Załącznikienl nr 5 do niniejszej uchwĄ.



3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadan realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samoŹądu telytorialnego, zgodnie z załącmikienr nr 6 do niniejszej uchwały.

l.

s8.

1) Dotacje przedmiotowę dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu z qłułu dopłaty do:
a) dotacja na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu
b) dopłata do czynszu lokali o obniżonym standaldzie ęksploatowanych lokali mieszkalnych

- zgodnte z załączttikiem nr 9 do niniejSzej uchwały.

l' Dotację podmiotowe dla:
1) I.ej Prywatnej SzkoĘ podstawowej w Sierpcu .,
2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
3) Gimnazjum im' Biskupa Leona Wetnrańskiego w Sielpcu'
4) Domu Kultury w SięIpcu,
5) Miejskiej Biblioteki w Sieęcu,
6) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta sjeryca

- zgodnie z załącznikiem ff l0 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zallczalych i niezaliczanych do sek1ora finansów publicznych zgodnie

załącznikiem nr 11.

se.

Plan przychodów i kosŻów zakładu budżetowęgo zgodue z załącznikiem nr l2 do niniejszej uchwaĘ.

s 10.

Plan ltnansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z zalączntkiem nr 13 do niniejszej uchwĄ'

$ 11.

l ' Wydatki budżefu gminy na zadania inwęstycyjnę na 2011 rok na zadania inwestycyjnę zgodnie Z Załącznikiem
nr l4 do niniejsze_j uchwaĘ'

s 12.

Upoważnia się Wójta,/Bumistza'/Plezydenta do:
1) zaciągania klęd}tów i poŻryczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie \ĄYstępującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie

finansorłrym jednostki,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
4) zmian w ramach p]anu zadań inwestycyjnych bęz mozljwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacjt z
zadań przy1ętych

s7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwolęń na spzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację zadań okeślonych w gmirurym programie profilaĘki i rozwiąźywania pioblemórł'
alkoholowych, zgodnie z załączrikiem nr 7 do niniejszej uchwĄ'
Usta1a się wydatki na realizację zadań określonych w gmimym programie przeciwdziałania narkomanii,
zgodnie z załącznikiem rrr 8 do niniejszej uchwĄ.



5) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wyda&ów na uposażęnia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam|

s 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

s 14.

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem 1 styczria 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz umięszczenie na stronie BIP gminy Sieęc.

Przewodniczący Rady

PRzE!ĄJnar{iezĄcY


