
 

 

UCHWAŁA NR VI/19/15 

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 15 stycznia 2015 r. 

uchwała budżetowa Gminy Siechnice na rok 2015 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, 

art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie  72 954 208 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie  67 262 051 zł, 

b) majątkowe w kwocie 5 692 157 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  76 069 586 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie    59 962 338 zł, 

b) majątkowe w kwocie 16 107 248 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2015 w kwocie określonej w załączniku nr 1 do ni-

niejszej uchwały. 

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 115 378 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi  

z wolnych środków w kwocie 3 115 378 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 615 378 zł z następujących tytułów: 

a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 500 000 zł, 

b) wolnych środków w kwocie 3 115 378 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 500 000 zł z następujących tytułów: 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4 132 000 zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 368 000 zł. 

4. Ustala się limity zobowiązań: 

a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu  budżetu w kwocie 5 000 000 zł, 

b) z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b. 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 77 000 zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 565 000 zł, z tego: 

a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143 000 zł, 

b) na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 150 000 zł, 

c) na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w wysokości 250 000 zł, 

d) na wydatki inwestycyjne w wysokości 22 000 zł. 
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§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finan-

sów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 8 000 zł i przeznacza na realizację za-

dań z zakresu edukacji ekologicznej. 

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do: 

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wy-

sokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały; 

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro-

wadzący obsługę budżetu Gminy; 

3. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między 

rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy; 

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty przypada na rok 2016. 

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem 

nr 6. 

2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realiza-

cją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do 

budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8. 

4. Plan przychodów i rozchodów Gminy przedstawia załącznik nr 9. 

5. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 10. 

6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na 

sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.   

 

Przewodniczący Rady: 
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