
 

 

UCHWAŁA NR III/16/2014 

RADY GMINY CZARNY BÓR 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

uchwała budżetowa na 2015 rok 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 

264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 885 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie  21.800.000 zł, z tego: 

1) bieżące  w kwocie  17.145.147 zł, 

2) majątkowe  w kwocie    4.654.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie  20.100.000 zł, z tego: 

1) bieżące  w kwocie  15.184.000 zł, 

2) majątkowe  w kwocie    4.916.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się: 

1) nadwyżkę w kwocie  1.700.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek; 

2) przychody budżetu w kwocie 245.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat udzielonych 

pożyczek; 

3) rozchody budżetu w kwocie 1.945.000 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z za-

łącznikiem nr 3 do  niniejszej uchwały. 

§ 4. Ustala się roczny limit: 

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 

2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych pożyczek i kredytów do kwoty 195.000 zł. 

§ 5. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 75.000 zł; 

2) celową w wysokości 45.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu poręczeń w wysokości  

23.132 zł. 

§ 7. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych usta-

wami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
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§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000 zł 

oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z za-

łącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi finansowane, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu bu-

dżetowego do wysokości 1.000.000 zł, 

2. Zaciągania kredytów bądź pożyczek do ustalonego limitu określonego w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały, 

z zastrzeżeniem że zobowiązania te winny zostać spłacone maksymalnie w ciągu 4 lat, ich prawne zabezpie-

czenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne 

gminy, 

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki  

między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, 

4. Dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między 

rozdziałami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę 

budżetu gminy lub innym banku. 

§ 14. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega  

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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