
 

 

UCHWAŁA NR XLV/372/2013 

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie budżetu miasta na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r., poz. 645), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 

ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2013 r., poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938) Rada Miasta 

Bolesławiec uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 145.005.873 zł, z tego:  

1) dochody bieżące w wysokości  118.972.524 zł,  

2) dochody majątkowe w wysokości 26.033.349 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 1  i 2.  

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 138.893.977 zł, z tego:  

1) wydatki bieżące w wysokości  113.139.636 zł,  

2) wydatki majątkowe w wysokości  25.754.341 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 6.111.896 zł. 

2.  Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 150.000 zł i łączną kwotę pla-

nowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.261.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4  

4. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi  

400.000 zł. 
5. Prognozuje się łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami 

oraz poręczeniami w wysokości 8.948.104 zł.  

6. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2014 r. w wysokości 49.431.676 zł. Stan zadłużenia na 

dzień 31.12.2014 r. określa załącznik nr 5.  

§ 3. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku bu-

dżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł.  

§ 4. 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 11.973.229 zł, z tego:  

1) dotacje podmiotowe w wysokości 9.080.829 zł,  

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 

finansów publicznych w wysokości 1.342.400 zł,  

3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków w wysokości 1.550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 
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§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finan-

sach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.106.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

1.060.000 zł. 
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych  

– w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.029.500 zł 

– w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.500 zł. 

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 100.000 zł i wydatki na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 116.077 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.  

2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości 115.000 zł oraz wy-

datki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 116.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8a.  

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 6.685.352 zł zgodnie z załącznikiem nr 8b. 

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-

wej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.604.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco-

nych ustawami w wysokości 213.000 zł, z tego:  

– dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat – 

z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 4.000 zł 

– dział 852 Opieka społeczna 209.000 zł, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług 16.000 zł, 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:  

– § 0920 Pozostałe odsetki 45.000 zł 

– § 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł 

– § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 120.000 zł rozdział 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne§ 0830 Wpływy z usług 8.000 zł. 

§ 9. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-

wej na podstawie porozumień w wysokości 40.000 zł wg załącznika 10.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jed-

nostkami samorządu terytorialnego:  

– dochody w wysokości 1.343.904 zł 

– wydatki w wysokości 124.400 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 384.210 zł, co stanowi 0,28% wydatków bu-

dżetowych.  

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 949.700 zł, co stanowi 0,68% wydatków budżetowych 

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:   

2.1. bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie 

wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 300.000 zł,  

2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 349.700 zł,  

2.3. inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł. 

§ 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących 

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

z załącznikiem nr 12.  

§ 12. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 13.  

§ 13. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wyni-

kającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu 

załącznika nr 14.  
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§ 14. Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organiza-

cyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 15.  

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  

– zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości ustalonego w § 3 limitu,  

– dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian 

zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydat-

ków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wydatków będących przedsięwzięciami,  

– przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokony-

wania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wyna-

grodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych,  

– lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 

budżetu. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta: 

J. Pokładek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 470



 

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLV/372/2013 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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