
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/282/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 4 i pkt. 9, litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222. art. 235–

–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości  68.576.674,- zł 

z tego:  

1) dochody bieżące 60.071.274,- zł 

2) dochody majątkowe 8.505.400,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości  71.282.074,- zł 

z tego 

1) wydatki bieżące 58.498.074,- zł 

2) wydatki majątkowe 12.784.000,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  2.705.400,- zł  

sfinansowany ze środków pochodzących z tytułu emisji papierów wartościowych  

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.675.000,- zł  

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.969.600,- zł  

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały z przeznaczeniem na: 

1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu  

w kwocie  2.855.500,- zł  

2) planowaną spłatę pożyczki z WFOŚIGW we Wrocławiu  114.100,- zł  

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości  570.000,- zł  

– ogólną w wysokości  400.000,- zł  

– celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,- zł  

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

zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 niniejszej uchwały.  

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 420.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych oraz wydatki: 
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– w wysokości 390.000,- zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alko-

holowych ,  

– w wysokości 30.000,- zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

§ 9. Ustala się: 

1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości  3.915.000,- zł 

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości  1.600.000,- zł  

zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.  

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śro-

dowiska w kwocie 80.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.  

§ 11. Ustala się plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 

2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.  

§ 12. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z za-

łącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.  

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.  

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zacią-

ganych w roku budżetowym : 

1) krótkoterminowych w wysokości – 1.000.000,- zł  

2) długoterminowych w wysokości – 5.300.000,- zł (w tym: 5.000.000,- zł to kwota z emisji obligacji komu-

nalnych oraz 300.000,- zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu), na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie dzia-

łań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 14 pkt. 1 niniejszej 

uchwały, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu jednostki samorządu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu ustalonego w § 14 pkt 2 niniejszej uchwały,  

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy roz-

działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy – z wyłącze-

niem przedsięwzięć realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-

ności,  

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy-

datków bieżących, w ramach działu i rozdziałów, za wyjątkiem wynagrodzeń wynikających ze stosunku 

pracy, oraz w planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,  

5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dzia-

łania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowa-

dzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.  

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

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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