
Uchwala Budtetowa na rok 2015

GminY Stara Kornica
Nr III/11/201'4

z dnia 30 grudnia 2014 rok'

Na podstaw ie aft.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia ! -ryarca 
1990 r' o samorz4dzie gminnym

(Dz. u. z 2013 r., poz.5g4 i p6Ln. zm.)'oraz art.211, aft. 212, art. 214' art. 215, att' 2L7 
'

art.235, art.237, ui. zsg rrriu*y z dnia21 sierpnia2119 r o finansach publicznych (Dz'

U.Z2013roku,poz.885 z poin.zm.)wzwiqaku zart'l2l ustawy zdnia2T sietpnia2}}9

r z p6iniejszymi zmianami-, Rada Gminy Siarej Kornicy uchwala' co nastgpuje ;

1. Ustala sig dochodY

ztego:.

$1.

w\qcznej kwocie 16.467 '882^0Q zl'

a)biehqce w kwocie
Lr) maj4tkowe w kwocie

t4.061.281,00 z\,

2.406.601,00 zl,

zgodnie zzalqczonqdo niniejszej uchwaty tabel4 nr 1'

2. Ustala sig wy<latki wlqcznei kwocie 16'467 '582'0Q 
^^

zlego:.
a) bie?4cew kwocie 11'040'582 '66 

zl'

b) maj4tkowe w kwocie 5'427 '299'34 zl'

zgodnie zzalqczonqdo niniejszej uchwaly tabel4 nr 2'

3. Ustala sig wydatki na przedsigwzigcia realizowane w. ramach Funduszu Soleckiego w

kwocie 253.597,34 ilzgodnie zzaNqczon4do niniejszej uchwaly tabel4 nr 3

4. Ustala sig limity wydatk6w inwestycyjnych na lata2015 - 2018 zgodnie z zalucznikiem

nr 1 do niniejsizej uchwalY'

5. Ustala sig wydatki na plogramy i projekty realizowane ze srodk6w pochodz4cych z

Funduszy Strukturainych i Funduszu"SpOjnoSci zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do

niniejszej uch'watY.

$2.

Ustala sig re:zerwq og6ln4 w wysokoSci 164'678^82 zl '
Ustala sig rezerwy .""1o*. w wysoko6 "i ZSI-Zll:-rl , narealizacjq zadair wlasnych

z zakresu zarz:'4dzania kryzysowego w wysokoSci 26'231'73 zN'

$3.

Ustala sig <lochody i wydatki zwi4zane z tealizacjq, zadafi z zakresu administracji

rz4dowej zgodtne z zalycznikiem nr 3

Ustala sig clotacje udzillone zbud1etugminy podmiotom naleaqcym i nie nalez4cym

do sektora firrans6w publicznych zgodnie zza\qcznikiem nr 4 '

t.
2.

1.

2.



$4.

ustala sig dochody z tfiitLu wydania zezwoleh na sptzedalnapoj6w alkoholowych oraz wydatki

na rearizaqg zadan okreslonych w Gminnym programii rrofrlaktyki i Rozwi4zylvania

prohlem6w Arkohorowych i w Gminnym programie-przeciwdziaNania Narkomanii zgodnie

zzaiqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly'

$s.

ustala sig dochody z tytulu oplaty smieciowej oraz wydatkizvnqzane ztealizacjqzadania '
zgodnie zzal4cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwaty'

$6.

upowa2nia sig w6jta do lokowania wolnych srodk6w budzetowych na rachunkach

bankowych w innyctr bankach niz bank ptowadzqcy obstugq budzetu gminy za wiedz? i

zgodqRadY GminY.

$7.

stycznia 2015 roku
Mazowieckiego oraz

Prze

lwira Hulitiska

1.

2.

Wykonanie Uchwaly powierza sig W6jtowt'
Uchwala wchodzi w irycie z dniem 1

w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa

Urzqdu GminY.

i podlega publikacji
na tablicy ogloszeri


