
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/147/2012 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2013  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera „d” i litera „i” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, 

art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235−237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy − 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 

ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 39 204 229 zł; w tym:  

1. dochody bieżące 35 878 334 zł;  

2. dochody majątkowe 3 325 895 zł; jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 39 304 229zł; jak w załączniku nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 094 152 zł; w tym:  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 26 805 005 zł; z czego:  

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 493 512 zł  

b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 311 493 zł;  

2) wydatki na dotację na zadania bieżące w kwocie 1 601 000 zł;  

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 446 811 zł;  

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 000 000 zł;  

5) rezerwy ogólne i celowe w kwocie 241 336 zł;  

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 210 077 zł w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 650 077 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 284 186 zł;  

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 560 000 zł.  

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 000 000 zł;  

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 900 000 zł.  

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 100 000 zł.  

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta i Gminy w wysokości 100 000 zł, będą przychody 

pochodzące z kredytu.  

5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 4 900 000 zł, sfinansowane zostaną w całości ze środków kredytu jaki 

zostanie zaciągnięty na ich spłatę.  

6. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłata 

zobowiązań Miasta i Gminy zawiera załącznik nr 3.  

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 157 336 zł.  
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2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

84 000 zł.  

3. Łączna kwota rezerw wynosi 241 336 zł.  

§ 5. Udziela się pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla:  

− samorządu wojewódzkiego w kwocie 250 000 zł,  

− samorządu powiatowego w kwocie 295 000 zł.  

§ 6. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 611 000zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:  

1) dotacja przedmiotowa w wysokości 250 000 zł;  

2) dotacja podmiotowa w wysokości 1 155 000 zł, w tym:  

− dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 020 000 zł,  

3) dotacja na realizacje zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków w wysokości 196 000 zł,  

4) dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na 

dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Sycowie 10 000 zł.  

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 416 249 zł oraz dochody związane 

z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 42 000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie będącego 

samorządowym zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, w tym:  

1. Przychody w wysokości 708 200 zł, w tym:  

− dotacja przedmiotowa 250 000 zł.  

2. Wydatki w wysokości 708 200 zł, w tym:  

− wynagrodzenia i pochodne 379 500 zł.  

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków na wydzielonym rachunków dochodów jednostek 

oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały w tym:  

1. przychody w wysokości 1 048 700 zł,  

2. wydatki w wysokości 1 048 700 zł.  

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 167 340 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.  

2. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie 4 200 zł. zgodnie 

z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.  

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, w tym:  

1. przychody w wysokości 80 000 zł  

2. wydatki w wysokości 80 000 zł.  

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

270.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii” w wysokości 270 000 zł.  

§ 13. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych wydatków majątkowych, zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:  

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,  

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 900 000 zł,  

3. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 100 000 zł.  

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu 

w wysokości 3 000 000 zł.  

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:  
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1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego 

działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:  

− uposażeń i wynagrodzeń,  

− zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych do kwoty 100 000 zł;  

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie 

wydatków bieżących, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń,  

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Syców.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Syców.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

B. Moniuszko 
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