
 

 

UCHWAŁA NR XXX/374/13 

RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 4 grudnia 2013 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i 645) oraz art. 211–212, 214–215, 222, 235–237, 239, 

242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013,  

poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 206.808.067,00 zł, 

z tego:  

1) dochody bieżące w wysokości 201.367.601,00 zł;  

2) dochody majątkowe w wysokości 5.440.466,00 zł, z tego:  

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 575.139,00 zł,  

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.835.327,00 zł,  

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 

30.000,00 zł.  

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na 

dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowa-

nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych 

zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ufp) – zawiera załącznik nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 212.824.104,00 zł, 

z tego:  

1) wydatki bieżące w wysokości 191.549.538,00 zł, w tym na:  

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 163.590.631,00 zł, w tym na:  

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 66.114.857,00 zł,  

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 97.475.774,00 zł,  

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.997.358,00 zł,  

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.142.292,00 zł,  

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

w wysokości 719.257,00 zł,  

e) obsługę długu w wysokości 1.100.000,00 zł;  

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.274.566,00 zł, w tym na:  

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.634.566,00 zł,  

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 640.000,00 zł.  

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji bu-

dżetowej zawiera załącznik nr 2.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2014 r.

Poz. 424



§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 6.016.037,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą 

przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 6.016.037,00 zł.  

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.305.637,00 zł oraz łączną kwotę rozcho-

dów budżetu w wysokości 2.289.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 

11.370.000,00 zł, z tego:  

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,  

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

1.370.000,00 zł. 

§ 6. Ustala się plany:  

1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie 

z załącznikami nr 4/1, 4/2,  

2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do 

budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem 5,  

3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 

administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 6/1, 6/2,  

4) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samo-

rządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 7/1, 7/2.  

§ 7. Określa się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgod-

nie z załącznikiem nr 8.  

§ 8. Określa się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie 

z załącznikiem nr 9.  

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych 

z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikami nr 10/1, 10/2.  

§ 10. Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków 

przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikami nr 11/1, 

11/2.  

§ 11. Ustala się plan dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogo-

wego i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikami nr 12/1, 12/2.  

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek 

sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem 

dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy – zamieszczone zostało w załącznikach 

nr 13 i 14.  

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 800.000,00 zł.  

2. Tworzy się rezerwy celowe:  

a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł  

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650.000,00 zł  

c) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 403.500,00 zł  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 11.370.000,00 zł, 

w tym na:  

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,  

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 

1.370.000,00 zł;  

2) do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bie-

żących, wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych;  

3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz w formie depozytu 

u Ministra Finansów;  
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§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (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 refundacje (zwroty) wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odpro-

wadzeniu na rachunek budżetu gminy.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady: 

E. Stańczyszyn 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 424



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 424



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 424



 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 424



 

 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 424



 

 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 424



 

 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 424



 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 424



Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 424



Załącznik nr 4_1 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 424



Załącznik nr 4_2 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 424



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 424



Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6_1 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 424



Załącznik nr 6_2 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 424



Załącznik nr 7_1 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 424



Załącznik nr 7_2 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 424



Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 424



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 424



Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 424



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 424



Załącznik nr 10_1 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 34 – Poz. 424



Załącznik nr 10_2 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 35 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 424



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 37 – Poz. 424



Załącznik nr 11_1 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 38 – Poz. 424



Załącznik nr 11_2 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 424



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12_1 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 40 – Poz. 424



Załącznik nr 12_2 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 41 – Poz. 424



Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 42 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 43 – Poz. 424



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 44 – Poz. 424



Załącznik nr 14 do uchwały nr XXX/374/ 

/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia  

4 grudnia 2013 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 45 – Poz. 424



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 424



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 47 – Poz. 424


		2014-01-30T11:39:54+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




