
 

 

UCHWAŁA NR III/7/14 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

uchwała budżetowa na rok 2015 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, 

art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 z póź. zm.), oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1166) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 109 400,00 zł 

z tego: 

• dochody bieżące 17 267 275,00 zł 

• dochody majątkowe 1 842 125,00 zł 

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 008 400,00 zł 

z tego: 

• wydatki bieżące 15 706 540,00 zł 

w tym: 

– wynagrodzenia i składki 7 241 233,00 zł 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 141 350,00 zł 

– dotacje na zadania bieżące 1 157 000,00 zł 

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 230 400,00 zł 

– wydatki na obsługę długu gminy 390 000,00 zł 

– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 650 000,00 zł 

– pozostałe wydatki 3 896 557,00 zł 

• wydatki majątkowe 3 301 860,00 zł 

w tym: 

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 071 860,00 zł 

w tym dotacja 700 000,00 zł 

– zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 230 000,00 zł 

Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. 

3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 101 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat 

kredytów w kwocie 101 000,00 zł. 

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 1 500 000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 601 000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów: 

a) spłata rat kredytów w kwocie 1 151 000,00 zł, 
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b) wykup obligacji w kwocie 450 000,00 zł. 

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 168 000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 392 000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 52 000,00 zł, 

b) wydatki inwestycyjne 340 000,00 zł. 

§ 4. Określa się: 

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami w wysokości 1 561 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami w wysokości 1 561 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 24 000,00 zł oraz podlegające 

przekazaniu na dochody gminy w wysokości 10 020,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 5. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie 

z załącznikiem nr 7. 

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finan-

sów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie 

z załącznikiem nr 9. 

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie 

z załącznikiem nr 11. 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 000,00 zł 

i wydatki na realizacje zadań określonych: 

1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 113 000,00 zł, 

2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 000,00 zł. 

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek: 

1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejścio-

wego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł, 

2) długoterminowych w wysokości 1 500 000,00 zł. 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji do wysokości ustalonego limitu; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodze-

nia; 

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

dzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

opublikowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

B. Lema 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr III/7/14 Rady 

Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  

30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr III/7/14 Rady 

Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr III/7/14 Rady 

Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  

30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  

30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 8 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  

30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 9 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  

30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 10 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  

30 grudnia 2014 r. 
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Załącznik nr 11 do uchwały nr III/7/14 

Rady Gminy Marcinowice z dnia  

30 grudnia 2014 r. 
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