
 

 

UCHWAŁA NR XIII/71/2012 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2013  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit „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. 221, art. 222, art. 235−237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu według źródeł w wysokości 18.549.987 zł, z tego:  

− dochody bieżące w wysokości 17.477.987 zł  

− dochody majątkowe w wysokości 1.072.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.617.978 zł, z tego:  

− wydatki bieżące w wysokości 17.098.006 zł,  

− wydatki majątkowe w wysokości 519.972 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 2  

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 932.009 zł, którą przeznacza się na częścio-

wą spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.  

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 932.009 zł. Przychody 

i rozchody zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.871.266 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dochody zwią-

zane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 4a.  

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000 zł oraz wydatki 

na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 

331.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 8. Ustala się kwotę dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicz-

nych, realizujących zadania publiczne, w wysokości 150.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 9. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9.  
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§ 10. Uchwala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wy-

datki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gmin-

nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

a) dochody − 87.000 zł,  

b) wydatki − 87.000 zł.  

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 77.000 zł.  

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 169.239 zł z przeznaczeniem na finansowanie:  

− zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 46.039 zł,  

− odpraw dla pracowników jednostek budżetowych odchodzących w roku 2013 z pracy − kwota 57.900 zł,  

− dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli placówek oświatowych gminy − kwota 40.000 zł,  

− awansów zawodowych nauczycieli − kwota 20.300 zł.  

− wydatków na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – kwota 5.000 zł.  

§ 12. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013 w szczegółowo-

ści poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 13. Ustala się dochody z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogo-

wego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki z nich finansowane w kwocie 

900.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.  

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1.500.000 zł.  

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do:  

1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do 

wysokości limitu określonego w § 14 pkt.  

Zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu winne zostać spłacone do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami:  

− w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

− w zakresie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzania nowych,  

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2013 

roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla za-

pewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 16. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

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

roku budżetowym.  

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich la-

tach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachu-

nek budżetu gminy.  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Wypych 
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Załącznik nr 4a do uchwały nr XIII/71/2012 

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 

2012 r. 

 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  

ZLECONYCH GMINIE W 2013 ROKU  

Dział  Rozdział  §  Wyszczególnienie  Kwota (w 

złotych)  

1  2   3  4  

   DOCHODY OGÓŁEM  27.000  

852    Pomoc społeczna  27.000  

 85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

27.000  

 0970  Wpływy z różnych dochodów  3.000  

0980  Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  24.000  

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/71/2012 

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 

2012 r. 

 

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

W ROKU 2013  

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Plan na rok 

2013  

(w złotych) 

1  2  3  5  6  

I  DOCHODY OGÓŁEM  9.000  

 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  9.000  

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska  

9.000  

90019  Wpływy z różnych opłat  

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tytułu opłat i kar 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2012 r.  

9.000  

II  WYDATKI OGÓŁEM  

 

 

9.000  

 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  9.000  

  90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  3.000  

 Zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew  

 

3.000  

90095  Pozostała działalność  6.000  

 - zakup rękawic, worków do akcji „Sprzątanie świata” 

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami  

- transport śmieci na wysypisko w ramach akcji „Sprzątanie świata” 

- odławianie bezpańskich psów  

6.000  
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/71/2012 

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 

2012 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/71/2012 

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 

2012 r. 

 

 

 

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2013 ROKU  

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Kwota  

(w złotych)  

1  2  3  4  

  DOTACJE OGÓŁEM  331.000  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  331.000  

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  250.000  

 Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie  

- dotacja na wydatki bieżące  

250.000  

92116  Biblioteki  81.000  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Olszynie  

− dotacja na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki  

81.000  

 
 

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/71/2012 

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 

2012 r. 

 

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  

NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU  

Dział Rozdział § Nazwa zadania 

Wysokość dotacji  

(w złotych) w tym: 

Dla jednostek  

sektora finansów 

publicznych 

Dla jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

754  75412  2820  Ochotnicze straże pożarne  0  26.000  

  − realizacja zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie gminy  

0  

 

 

26.000  

801  80146  2320  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  3.570  0  

  − współfinansowanie zadań doradztwa metodyczne-

go dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszyna.  

3570  0  

851  85195  2820  Pozostała działalność − opieka zdrowotna  0  3.000  

  − profilaktyka chorób i ochrona zdrowia  0  3.000  

854  85412  2830  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży  

0  3.000  

  − zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy  

0  3.000  

921  92120  2720  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  0  50.000  

  − dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków  

0  50.000  

926  92605  2820  Kultura fizyczna i sport  0  65.000  

  − upowszechnianie kultury fizycznej, zajęcia sporto-

we drużyn w piłce nożnej, lekkiej atletyce  

 

0  

 

 

65.000  

DOTACJE OGÓŁEM  150.570  
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Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/71/2012 

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 

2012 r. 

 

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2013  

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Dotacja 

ogółem 

Wydatki 

ogółem  

(6+11) 

z tego: 

Wydatki 

bieżące 

w tym: 
Wydatki 

majątkowe wynagrodzenia 
pochodne od 

wynagrodzeń 
dotacje pozostałe 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

600   TRANSPORT 

I ŁĄCZNOSĆ  

38.250  38.250  38.250  0  0  0  38.250  0  

 60014  Drogi publiczne 

powiatowe  

38.250  38.250  38.250  0  0  0  38.250  0  
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