
 

 

UCHWAŁA NR XX/143/12 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2013 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211−212, art. 214−215, art. 222, art. 235−237, art. 239 

art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,  

poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2005 r., poz. 2014 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 37.950.000 zł, w tym:  

1) dochody bieżące    35.299.000 zł  

2) dochody majątkowe      2.651.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.315.000 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące    27.278.449 zł  

2) wydatki majątkowe    12.036.551 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 1.365.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką bu-

dżetową z lat poprzednich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 115.500 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84.500 zł.  

§ 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 405.575 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-

conych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.049.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej 

uchwały.  

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej 

uchwały,  

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyj-

nych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 740.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-

nalnych oraz wydatki w kwocie 740.000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie 

z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.  

§ 10. Ustala się dotacje:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 2474



1. dla jednostek sektora finansów publicznych:  

1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu tery-

torialnego w kwocie 904.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a do niniejszej uchwały,  

2) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 10b do niniejszej uchwały,  

3) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 194.015 zł, zgod-

nie z załącznikiem nr 10c do niniejszej uchwały,  

5) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10d do niniejszej 

uchwały.  

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:  

1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 335.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10e do 

niniejszej uchwały,  

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 422.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10f do 

niniejszej uchwały,  

§ 11. Ustala sie plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w wysoko-

ści 42.350 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 42.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej 

uchwały.  

§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie 

z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.  

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska w wysokości 400.000 zł oraz plan wy-

datków w wysokości 3.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie, w ramach tego samego działu, wy-

datków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach 

tego samego działu.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Durda 
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