
 

 

UCHWAŁA NR XXIII//126/2012 

RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2013  

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 samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222,  

art. 235−237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240), art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  

poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadza-

jące ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 15.193.309 zł, z tego:  

a) dochody bieżące w kwocie 14.388.947 zł  

b) dochody majątkowe w kwocie 804.362 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 2.144.772 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.  

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań 

zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 r. określa tabela nr 5 do 

uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 15.082.665 zł, z tego:  

a) wydatki bieżące w kwocie 13.545.243 zł  

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.537.422 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują:  

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.771.102 zł, w tym na:  

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.783.705 zł  

b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2.987.397 zł  

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 537.741 zł  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.983.474 zł  

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 250.700 zł  

3. Wydatki majątkowe, o których mowa ust. 1 obejmują:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.527.422 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 

nr 3.  

2) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.144.772 zł, z załączoną do niniejszej uchwały 

tabelą nr 6.  

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 110.644 zł, z przeznaczeniem na:  
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1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 110.644 zł.  

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 436.660 zł z następujących tytułów:  

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 357.000 zł,  

2) wolnych środków w kwocie 79.660 zł.  

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 547.304 zł z następujących tytułów:  

1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 547.304 zł  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.  

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 37.000 zł.  

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finan-

sów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządo-

wego zakładu budżetowego na 2013 r., zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do uchwały.  

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowa-

nych na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.  

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 1.857.000 zł, z tego na:  

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł,  

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 357.000 zł.  

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego roku przejściowego deficytu budżetu do wyso-

kości określonej w § 8 pkt 1,  

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

dzący obsługę budżetu gminy,  

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady: 

E. Pietrowiak 
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