
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU  

NR XXXII/177/08 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdroju 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 

184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 14 745 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  

załącznikiem nr 2. 

1) Dochody bieżące w wysokości 11 903 538 zł 

2) Dochody majątkowe 2 841 662 zł. 

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 16 977 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 

1) wydatki bieżące w wysokości 12 379 703 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 4 636 319 zł, 

b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 802 368 zł, 

c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 255 939 zł, 

d) wydatki z tytułu dotacji w wysokości 951 085 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 597 307 zł, 

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 231 810 zł. 

§ 2 

Ustala się: 

1) Przychody budżetu w kwocie 3 200 000 zł, 

2) Rozchody budżetu w kwocie 968 190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 

3) Źródłem pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące  

a) Zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3 200 000 zł, 

b) Spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 968 190 zł 

4) Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6. 

§ 3 

Tworzy się rezerwy celowe i ogólną wysokości 100 000 zł, w tym: 

1) Rezerwę ogólną do 1% wydatków ogółem, tj. 72 200 zł, 

2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1%, tj. 

27.800 zł. 

§ 4 

Ustala się: 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 222 300 zł 

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 5 

Ustala się: 

1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminom w kwocie 1 384 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminom w kwocie 1 384 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7 000 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 8. 

4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 

kwocie 1.600 zł. 

§ 6 

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 

1. dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 775 785 zł, 

2. dla zakładów budżetowych w kwocie 0,00 zł, 



3. na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałają-

cych w celu osiągnięcia zysku w kwocie 175 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

§ 7 

1. Ustala się budżety i wydatki zakładów budżetowych: 

1) Przychody w wysokości 6 116 248 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanso-

wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 60 000 zł 

2) wydatki w wysokości 6 152 328 zł, w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wysokości 

0, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 8 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 

nr 11. 

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z za-

łącznikiem nr 12. 

§ 9 

Ustala się przychody dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 66 600 zł i wydatki nimi finan-

sowane w wysokości 65 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 10 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

określony w załączniku nr 14. 

§ 11 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w 

roku budżetowym na: 

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000 zł, 

2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 231 810 zł, 

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 968 190 zł. 

§ 12 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu, 

2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinan-

sowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12, 

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i 

których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3 500 000 zł. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy-

datków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków 

nimi finansowanych, 

3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym 

przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budże-

towym, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 Rozporządzenia MF z 29 czerwca 2006 r., 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

PIOTR ZILBERT 

 

 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 


