
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/83/13 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2014 

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

nym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, 

art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.972.675,00 zł, w tym: 

– dochody bieżące 20.062.064,00 zł 

– dochody majątkowe 7.910.611,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.972.675,00 zł, w tym: 

– wydatki bieżące 20.062.064,00 zł 

– wydatki majątkowe 7.910.611,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

– ogólną w wysokości 92.200 zł 

– celową w wysokości 57.800 zł z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzyso-

wego. 

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-

conych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę: 

– dochody w wysokości 1.195.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 

– wydatki w wysokości 1.195.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych od-

rębnymi ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26.000 zł a dochody budżetu 

gminy w kwocie 4.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-

holowych oraz wydatki w kwocie 449.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw-

działania narkomanii. 
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§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 984.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach. 

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki 

w kwocie 5.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i leczeniem pomników przyrody, zgodnie z za-

łącznikiem nr 7. 

§ 9. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 1.032.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 8. 

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 

publicznych na łączną kwotę 490.870,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8. 

§ 10. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącz-

nikiem nr 9. 

§ 11. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejścio-

wego deficytu budżetu w kwocie 750.000 zł; 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości 750.000 zł, 

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, 

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagro-

dzenia ze stosunku pracy – § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 i wydatków majątkowych – § 6050 i § 6060 

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

dzący obsługę budżetu gminy. 

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. 

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

wym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/ 

/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

 

Dochody z realizacji zadań zleconych 

podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2014 r. 

Dział Rozdział § Treść 
Dochody 

ogółem 

Z tego na 

dochód 

budżetu 

750   Administracja publiczna  1.000,00  50,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie  1.000,00  50,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat  1.000,00  50,00 

852   Pomoc społeczna  25.000,00  4.800,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

16.000,00 

 

4.400,00 

  092 Pozostałe odsetki  2.000,00  - 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  7.000,00  3.000,00 

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  7.000,00  1.400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  9.000,00  400,00 

  0830 Wpływy z usług  9.000,00  400,00 

   Ogółem  26.000,00  4.850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/ 

/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

 

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan na 

2014 rok 

1 2 3 4 5 

 DOCHODY 

 900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5.000,00 

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

wiska 
 5.000,00 

      
 

0690 
Wpływy z różnych opłat  5.000,00 

WYDATKI 

 900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5.000,00 

    90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  5.000,00 

      
 

4300 

Zakup usług pozostałych 

Leczenie drzew pomników przyrody 
 5.000,00 
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