
 

 

UCHWAŁA NR XXX/152/12 

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,  

art. 237, art. 239 ustawy z dni a 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 

zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Duszniki-Zdrój uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19 930 450 zł, jak w załączniku nr 1 do ni-

niejszej uchwały, w tym:  

1) dochody bieżące: 16 790 245 zł,  

2) dochody majątkowe 3 140 205 zł.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19 590 050 zł, jak w załączniku nr 2 do ni-

niejszej uchwały, w tym:  

1) wydatki bieżące w wysokości 16 570 992 zł,  

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 019 058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały  

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 340 400 zł, z prze-

znaczeniem na rozchody.  

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 360 000 zł, rozchody w wysokości 1 700 400 zł zgod-

nie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:  

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 53 400 zł,  

2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 600 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:  

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

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

gramie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;  

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

zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;  

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem  

nr 8 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2013, 

w łącznej kwocie 1 607 997 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji 

kultury w następujących kwotach:  
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1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju − 1 215 000 zł,  

2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju – 157 997 zł.  

§ 8. Plan przychodów i rozchodów rachunku dochodów jednostek oświatowych przedstawia załącznik  

nr 10 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta:  

1) do dokonywania zmian wydatków w granicach działu:  

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydat-

ków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania 

nowych zadań).  

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków 

bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 

− z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniej-

szają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:  

1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

1 000 000 zł,  

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 11. Ustala się następujące limity zobowiązań:  

1. Z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

1 000 000 zł,  

2. Z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 360 000 zł,  

3. Z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych 1 700 400 zł.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Dusznikach-Zdroju: 

J. Śmielak 
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