
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/206/12 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

uchwała budżetowa na 2013 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40,  

poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 

oraz z 2012 r., poz. 567) oraz art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,  

Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, 

Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 90 068 991 zł, w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 78 167 213 zł,  

2) dochody majątkowe w kwocie 11 901 778 zł  

− jak w tabeli nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 85 808 710 zł  

− jak w tabeli nr 2.  

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77 197 710 zł, z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 49 322 629 zł, w tym:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane − 29 236 766 zł;  

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych − 20 085 863 zł;  

2) dotacje na zadania bieżące − 13 189 218 zł;  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych − 11 619 309 zł;  

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. 

w łącznej kwocie 193 925 zł;  

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013 

w kwocie łącznej 214 874 zł;  

6) obsługa długu w kwocie 2 657 755 zł;  

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 611 000 zł, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 411 000 zł, w tym:  

a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 231 000 zł;  

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ufp. 

w kwocie 2 157 000 zł;  

2) wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 3 200 000 zł  

− szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera tabela nr 8.  
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§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 4 260 281 zł, któ-

ra zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 453 495 zł z tytułu zaciąganego kredytu długotermi-

nowego.  

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 713 776 zł z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów 

i pożyczek.  

− zgodnie z tabelą nr 3.  

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:  

1) kredytu zaciąganego w 2013 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości 2 000 000 zł;  

2) kredytu zaciąganego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do wysokości 3 453 495 zł.  

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:  

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

przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu;  

2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

do wysokości ustalonego limitu.  

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000 zł;  

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 570 000 zł, w tym:  

1) rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 200 000 zł,  

2) rezerwa celowa na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami na 2013 r.”, w wysokości 20 000 zł,  

3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000 zł,  

4) rezerwa celowa na wydatki związane z utrzymaniem obiektu i działalności Dzierżoniowskiego Ośrodka 

Kultury w związku z ukończeniem rozbudowy bazy DOK w wysokości 100 000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:  

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami,  

− zgodnie z tabelą nr 4.  

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim pro-

gramie przeciwdziałania narkomanii,  

− zgodnie z tabelą nr 5 i 6.  

3) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań 

w zakresie ochrony środowiska.  

− zgodnie z tabelą nr 7.  

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2013 w łącznej kwocie 13 420 218 zł 

jak w załączniku nr 1.  

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku  

nr 2.  

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 2.  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:  

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

dzący obsługę budżetu gminy,  

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze sto-

sunku pracy.  

3) przekazywania kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywa-

nia przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków 

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.  
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

 

Przewodniczący: 

A. Wiczkowski 
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