
 

 

UCHWAŁA NR 161/XXXIII/2013 

RADY MIASTA PIECHOWICE 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie uchwała budżetowa na rok 2013 Gminy Miejskiej Piechowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.); art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze 

zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235−237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Piechowice uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 19 052 627,09 zł, z tego:  

− dochodów bieżących w wysokości 17 230 027,09 zł  

− dochodów majątkowych w wysokości 1 822 600,00 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18 623 811,09 zł, z tego:  

− wydatków bieżących w wysokości 17 226 905,09 zł  

− wydatków majątkowych w wysokości 1 396 906,00 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Zadania inwestycyjne w 2013 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 428 816,00 zł, która przeznaczona zostanie w całości na 

spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych umów zaliczanych do kategorii kre-

dytów i pożyczek.  

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 428 816,00 zł z przeznaczeniem na:  

a) spłatę rat kredytów w kwocie − 267 816,31 zł,  

b) spłatę pożyczek w kwocie − 161 000,00 zł,  

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:  

a) kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38 000 zł.  

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 48 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:  

− dochody w wysokości 1616 157 zł,  

− wydatki w wysokości 1616 157 zł,  
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zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finan-

sów publicznych:  

− dotacje podmiotowe w wysokości 352 600 zł,  

− dotacje celowe w wysokości 748 278 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

110 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku w wysokości 110 000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych utworzo-

nego przy Szkole Podstawowej nr 1:  

− dochody w wysokości 52 120 zł  

− wydatki w wysokości 52 120 zł. 

§ 9. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 36.000 zł oraz zada-

nia przewidziane do realizacji z tych środków zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.  

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Piechowice do:  

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

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1a niniejszej uchwały.  

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy,  

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmian polegających na zmniej-

szeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach działu,  

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowa-

dzący obsługę budżetu gminy,  

5) przekazania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków bieżących w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Mia-

sta.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice: 

D. Potkański 
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