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SOKOLNIKI

- Projekt -

w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, 212, 214, 235,
236, 237, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,
911,1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513)
Rada Gminy Sokolniki uchwala, co nast^puje;

15,460.470,00 z\0 z\0 zl

napojow alkoholowych
81.000,00 zl

14.768,601,25 z*

13.067.014,51 zl
1.701.586,74 zl

§ 1. Ustala sie dochody budzetu gminy w wysokosci
w tym:
1) dochody biezqce
2) dochody mafetkowe

zgodnie z Zala^cznikiem Mr 1 do niniejszej uchwaly,
3) dochody zwi^zane z realizacjq zadan z zakresu administracji rza^dowej oraz

innych zadan zleconych gminie ustawami w wysokosci 1.458.484,00 zl
zgodnie z Zala^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly,

4) dochody z tytulu wydawania zezwoleh na sprzedaz
w wysokosci
zgodnie z Zala^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Ustala sie wydatki budzetu gminy w wysokosci
wtym:

1) wydatki biez^ce w kwocie
2) wydatki majajkowe w kwocie

zgodnie z Zalacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly,
3) wydatki zwfa_zane z realizacjq zadan z zakresu administracji rza_dowej oraz

innych zadan zleconych gminie ustawami w wysokosci 1.458,484,00 zl
zgodnie z Zala.cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly,

4) wydatki na realizacje zadan okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych i Gminnym Programie

Przeciwdzialania Narkomanfi na 2016 rok w wysokosci 81.000,00 zl
zgodnie z zal^cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwaly.

§ 3.1.Ustala sie nadwyzk§ dochodow nad wydatkarni budzetu gminy w wysokosci
691.868,75 z!., ktora. przeznacza sie na splate kredytow, pozyczek i wykup innych
papierow wartosciowych.
2.Ustala sie la_czna. kwote rozchodow budzetu w wysokosci 691.868,75 zl. zgodnie
z zalqcznikiem Nr 7 do niniejszej uchwaly.
§ 4. Ustala sie kwoty dotacji udzieianych z budzetu gminy w kwocie 611.046,00 zl.,
zgodnie zzal^cznikiem Nr 8 do niniejszej uchwaly.
§ 5. Ustala sie wykaz wydatkow maja_tkowych do realizacji w 2016 r. w kwocie
1.701.586,74 zl., zgodnie z zala_cznikiem Nr 9 do niniejszej uchwaly.
§ 6. Ustala sie dochody zwiqzane z zadaniami reaiizowanych w drodze umow lub
porozurnieh miedzy jednostkarni samorza.du terytorialnego w kwocie 90.000,00 .zl.,
zgodnie zzalqcznikiem Nr 10 do niniejszej uchwaly.



§ 7. Ustala sie plan dochodow i wydatkow na finansowanie ochrony srodowiska
gospodarki wodnej na 2016 r. zgodnie z zat^cznikiem Nr 11 do uchwaty.
§ 8. Ustala si? plan dochodow i wydatkow na utrzymanle czystosci i porzqdku
wgminle na 2016 r., zgodnie z zaiqcznikiem Nr12do niniejszej uchwaty.
§ 9. Ustala si? dochody budzetu pahstwa planowane do uzyskania w 2016 r. przez
Gmine Sokolniki w zwiqzku z realizacjq zadah zleconych z zakresu administracji
rzqdowej zgodnie z zaia.cznikiem Nr 13 do niniejszej uchwaly.
§ 10. Ustala sie plan wydatkow srodkow stanowia_cych fundusz solecki na rok 2016
zgodnie z ZaJa.cznikiem Nr 14 do niniejszej uchwaty.
§ 11. W budzecie Gminy Sokolniki tworzy sie:
1) rezerwe ogolna_ w kwocie 116.000,00 zf.,
2) rezerwe celowa. na realizacje zadari z zakresu zarzqdzania kryzysowego

w kwocie 26.000,00 zt.
§ 12. Ustala sie limit zobowiqzah z tytutu kredytow i pozyczek zaciqganych na
finansowanie przejsciowego deficytu budzetu w kwocie 520.000,00 zf.
§ 13. Upowaznia sie Wojta Gminy Sokolniki do:
1) zaciajgania pozyczek, kredytow krotkoterminowych na pokrycie wystepujqcego

w cia,gu roku deficytu budzetowego'do kwoty 500.000,00 zl,
2) dokonywania zrnian w planie wydatkow bieza^cych budzetu grniny w granicach

dziatu polegajqcych na przesunieciach miedzy rozdziatami w zakresie wydatkow
na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian
w zakresie rocznych wydatkow maja_tkowych w granicach dziatu do wysokosci
umozliwiajqcych realizacje zada'nia,

3) lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niz bank prowadza^cy obstuge budzetu Gminy Sokolniki.

§ 14. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Sokolniki.
§ 15. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogloszeniu
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa todzkiego, podaniu do publicznej wiadmosci
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeh Urzedu Gminy Sokolniki.

SKAH/BNIK GMJNY
Ewa £


