
 

 

UCHWAŁA NR LII/427/2013 

RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, 

art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52 444 588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 

1) dochody bieżące 47 359 878 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań fi-

nansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 185 402 zł, z czego ze środków pochodzących z bu-

dżetu Unii Europejskiej – 185 402 zł, 

2) dochody majątkowe 5 084 710 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 421 000 zł, w tym ze środków pochodzących z bu-

dżetu unii Europejskiej – 421 000 zł. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 54 246 370 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44 032 436 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 34 483 623 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 801 112 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 682 511 zł, 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 730 964 zł, 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 624 729 zł, 

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 247 120 zł, z czego ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 185 402 zł, 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające 

do spłaty w danym roku budżetowym – 0 zł, 

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 946 000 zł. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 213 934 zł, z czego na 

programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 865 000 zł, w tym ze środków pochodzących 

z budżetu unii Europejskiej – 421 000 zł. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 1 801 782 zł, który zostanie pokryty przychodami pocho-

dzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, z zaciągnięcia kredytów w kwocie 301 782 zł. 

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 4 862 515 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowane-

go deficytu w kwocie 1 801 782 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 060 733 zł z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie 

300 000 zł. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 060 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 466 000 zł. 
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2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 112 000 zł. 

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

wej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 523 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się 

w wysokości 31 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 9 000 zł zgod-

nie z załącznikiem nr 6. 

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie po-

rozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 33 500 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 8. 

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 3 654 199 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 

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

232 728 zł i wydatki na realizacje zadań określonych: 

1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 230 684 zł, 

2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 2 044 zł. 

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie 

z załącznikiem nr 10. 

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r., określa załącznik nr 12. 

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska 

w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 13. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek: 

1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 

2 000 000 zł, 

2) długoterminowych w wysokości 4 862 515 zł, w tym: 

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 801 782 zł, 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnię-

tych pożyczek i kredytów w wysokości 2 760 733 zł, 

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w wysokości 300 000 zł. 

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

1) krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie plano-

wanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz długotermino-

wych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposa-

żenia oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 

z wyłączeniem przeniesień między działami, 

2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydat-

ków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochod-

nych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych, 
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4) przekazania 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, 

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

budżetu. 

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżeto-

wym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budże-

towym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych 

są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł za-

granicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych 

środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica: 

R. Adamska 
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