
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/164/12 

RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu gminy Kunice na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. b), c), d), i), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

art. 222, art. 235, art. 236 art., 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Kunice w wysokości 

19.637.316,50 zł, z tego:  

1) dochody bieżące w wysokości 18.954.908,00 zł,  

2) dochody majątkowe w wysokości 682.408,50 zł, z tego:  

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 475.968,50 zł,  

b) dochody ze sprzedaży majątku 206.440, 00 zł, 

2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie dzia-

łów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, 

w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

nych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera 

załącznik nr 1. 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Kunice w wysokości 

20.209.488,02 zł, z tego:  

1) wydatki bieżące w wysokości 16.772.752,25 zł, z tego:  

a) wydatki jednostek budżetowych 12.201.465,25 zł, z tego na:  

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.028.256,08 zł,  

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.173.209,17 zł, 

b) dotacje na zadania bieżące 1.621.000,00 zł, z tego na:  

− dotacje podmiotowe 1.450.000,00 zł,  

− dotacje celowe 171.000,00 zł, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.266.286,00 zł  

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 150. 001,00 zł,  

e) wydatki na obsługę długu 534.000,00 zł. 

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.436.735,77 zł, z tego na:  

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.436.735,77 zł. 

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżeto-

wej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2.  

3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych 

do realizacji przez gminę Kunice, które zawiera załącznik nr 6. 
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§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 572.171,52 zł, 

który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w wysokości 572.171,52 zł.  

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Kunice w wysokości 

1.600.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy Kunice w łącznej kwocie 1.027.828,48 zł.  

2. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Kunice zawiera załącznik nr 3. 

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.600.000,00 zł na:  

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kunice w wysokości 572.171,52 zł,  

2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,  

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji samorządowych oraz zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w wysokości 1.027.828,48 zł. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kunice do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu gminy Kunice w wysokości 2.000. 000,00 zł, kredytu bankowego długo-

terminowego w wysokości 572.171,52 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy i na spłatę wcze-

śniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji samorządowych 

w wysokości 1.027.828,48 zł. 

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kunice do kwoty 

200.000,00 zł.  

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administra-

cji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Kunice na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 8. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań przez gminę Kunice w drodze umów lub po-

rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z środków pocho-

dzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2013 w ramach Funduszu sołec-

kiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 .  

§ 11. Ustala się plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł na finansowanie zadań związa-

nych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 9.  

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

83.160,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  

83.160,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Kunice w roku 2013 

w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finan-

sów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy 

zawiera załączniki nr 11.  

§ 14. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 81.000,00 zł, z tego:  

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 34.500,00 zł,  

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.500,00 zł. 

§ 15. Upoważnia się Wójta gminy do:  

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu 

klasyfikacji budżetowej,  

2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań 

w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  

3) dokonywania przesunięć w planie między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach dzia-

łu klasyfikacji budżetowej,  

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 16. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Kunice zwroty wydatków dokonywanych 

w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie 

wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotu wydatków uzyskanych z budżetu Unii Euro-
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pejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty reali-

zowane z udziałem tych środków.  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Kunicach: 

J. Szymonik-Urbańska 
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