Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2013
Nr 254[XXXIV/2012
Rady Miejskiej Sierpca
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uchwala, co następuje
Dochod; rł ląc7nęj Lwocie 45 l7o 80J zl. w
l) dochody bieżące w kwocie; 44 770 803 z'ł.
2) dochody majątkowe w krłocię; 400 000zl,

_

zgodnle z załącznikiem nr

l'

l do niniejszej uchwaĘ'

l.

Wydatki w łączn ęj kwocie 47 4744ó5,ó8Zł' w
1) wydatki bieżące w kwocie 43 388 230,ó8 zl.
2)wydatki majątkowe w kwocie 4 08ó 235 zł.
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tym;

zgodnie z załącznikiem nr2 do niniejszej uchwały.

2' Wydatki budzetu obejmują plan wydatków bieŹących i majątkowych
zgodnie
uchwały.

z

l' Róznica między dochodami a wydatkami ,tuno*l o"nlyl'uuaŹetu \ł kwocię 2
poĘ ty przychodami pochodzac; mi z:

załącznikiem nI 2 do niniejszej

3o3 662,68zł, który zostanię

l ) poĄczki w kwocię 2 000 000'zł,
2) woInych środłówjakonarlwyŻki śIodków pięniężnych na rachunku
bieżącym budŻetu gminy' wynikających z
rozl]'czeń wyemitowanych papierów.wa1":"19'y:Ą kiedytów ipozyczek
Z ]at ubiegłych w kwocie j0] 662,68zł

2. Przychody budżetu w wysokości.4 000 000zł, pr.".ru"ru się na rozchody
w wysokości l69633.I,32'zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały'
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jmity^zobowiązań z t5'tułu emisji
,upięIó1wartościowyci Laz kędytów ipożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego defic}'tu budżetu W kwocie 500 00ózł,
sfinansowanie planowanego deficyfu budżetu w kwocie 2 000 000 zł

1)
2)

zł'
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]. Rezerwę ogóIną w wysokości219 939.76
2. Rezerwy celowe w wysokości l\9 401,00 zł'
w tym na:
a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kyzysowym w wysokości
119 40I zł.
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wydatki związane zrealizacją

arlministracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami' zgodnie z za!ącznikiem ^auri
nr 4 do'Sniniejszej uchwaĘ.

Dochody i wydatki związane z
zadań realizowanych w drodzę umów Jub porozumień między
--'______'' '''realizacją
jednostkami samolządu terytolialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uct *uły'

1.

Ustala się dochody Z tytułu wydawani

_
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.'w nr 6
alkoholowych, zgodnie z załącmikienr
''")*i.ł*."i"_ ;'1;j.'"*
do niniejsźej ucrIwiły'
Usta-la się wydatki na realizację zadań okreśIonych wgminnym programie
przeciwdziałania narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

rea|izację zadań okreśIonych
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nsu'rorr.ou, napojów alkoholowych oIaZ wydatki na

'zezwoleń
gminn;
programie pronlakr)
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l)

Dotacje przedmiotowę dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Sierpcu z tytułu dopłaty do:
a) dotacja na podstawię stawki j ednoStkowęj dopłaty do cZynszu
b) dopłata do czynszu lokali o obniżonym standardzie eksploatowanych
lokali mieszkalnych
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

1.

Dotacje podmiotowę dla:

l)

I-ęj Pryv/atnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu.,

2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpću
3) Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w sięrpcu,
4) centrum KulfuIy i sŻuki w Sierpcu,
5) Miejskiej Biblioteki w Sierpou,
6) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

- zgodne z załączntkiem nr 9 do niniejszej uchwały'
Dotacje celowę d]a podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sęktora finansów publicznych
zgodnie
załącznikiem nr l0.
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Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnies )'załączn|k,em
nrl

Plan finansowy dochodów i wydatków

1.

ni.i

l

do niniejszej uchwaĘ.

finunso*unyish !'godnie z rałącrrluiem nr 12 do niniejszej uchwaĘ.

wydatki budżetu gminy na zadania in*"rtycyjn" na złl1l.oL nu ruauniu in-ęstycyjne
Zgodnię
nr l3 do niniejszej uchwaĘ'

z

załącmikiem

Ustala się dochody p ochodzące z opłatzu go.poa*o*uni.so|d1adami komunalnymi
w kwocie 2 000 000zł oraz wydatki
w kwocie 2 000 000zł., w tym na pokycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Ustala się dochody z opłat i kat Za korzy.tuni" ,. s.ooo'"l3Ju3'' kwocie 60 000zł ( d ział 9O0)
oraz *y<latki na realizację
Zadań o których mowa w aft. 4ooa ust. l pkt 2 ustawy Z dnia 27 kwiętnia 20o1r' eiu*o
o"r1rór'y !roo'o*i'ka w k*ocie
500 000zł'

$14

Ustala sĘ łączną kwotę wydatków pŹypadających do spłaty w roku budzetowym, zgodnje
Z Zawartymi umowami, z
qłułu udzielonych poręczeń w wysokości 400 000zł
$ 15'
UpowaŻnia się Burmistlza
zaciagania kredyów i poiryczęk ofaz emisji papietów wartościowych na pokrycie występującęgo
w ciągu
roku przejściowego dęficytu budżetu do wysokości 500 000 zł'
przekazywania uprawnień kierownikom j ednostek organizacyjnych gminy do dokonywania
zmian w planie
finansowym jednostki,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwościwpiowadzenń nołych zadań
i rezygnacjl z

I)

do:

Ż)
3)
4)

zadai przyiętych
do dokonywania zmian

5)

w

planie. wydatków w zakęsl'e wydatków na uposażęnia i wynagroi1zenia
ze

stosunku pracy z wyłączęniem przeniesień wydatków rniędzy działami.

5 1ó.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
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Uchwała wchodzi w Życie z dniem l stycznja łl3
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
wojęwództwa Mazowieckiego oraz umieszczenię na stronie BIP grniny Sierpc.
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Autopoprawka Burmistrza Miasta Sierpca
do Zarząclzenia Nr 97 /WFl20lŻ
z dnia 14listopada 2012r.
w sprawie: projektu uchwały budzetowej Miasta Sierpca na 2013 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2013r dokonano następujących zmian:
Zał' nr2 wydatki budŻetu na 2013r
Dz 852 Pomoc Społeczna
Rozdz 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
$ 3110 świadczeniaspołeczne zmiana planu wydatków o kwotę 577 395zł., wprowadzenie
w/w kwoty na $ 4300 zakup usług pozostałych,
F.ozdz 85219 ośrodki Pomocy Społecznej wprowadzenie kwoty w zał nr1 dochody budŻetu
kwoty 17 500zł w $ 2030 oraz wprowadzenie w/w kwoty w zał nr2 wydatki budzótu na
2013r w tym samym rozdziale $ 4010 wydatki osobowe pracowników- korekta pisma
zwiększająca dotację z budżetu państwa
Zmiana w zał nr 13 wydatki na zadanta inwestycyjne na 2013r
W poz2 wprowadza się zmianę:
- Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej 2OO O00zł
- Budowa ul' B.Smiałego na odcinku od ul. I-go Hermana do Piastowskiej 20O OO0zł

Wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowei na lata 2013-2021
Zmiana dochodów bieżących w 201 3r na kwotę 44 770 803zł.
Zmiana warlości wydatków bieżących w 2013 nakwotę43 388 230,68zł
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