
 

 

UCHWAŁA NR IV/13/15 

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 22 stycznia 2015 r. 

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2015 

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

(t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, 

art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., 

poz. 885 z późn. zm.) 

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.924.487,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 14.084.591,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 1.839.896,00 zł. 

2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 14.763.428,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 13.565.467,06 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.197.961,00 zł. 

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.161.058,94 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, oraz 

wykup obligacji komunalnych. 

§ 2. Przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 330.802,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.491.860,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym: 

1) krótkoterminowych w wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu, 

2) długoterminowych w kwocie 85.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 79.276,32 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 37.000,00 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 1.461.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa 

w wysokości 18.000,00 zł. 

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

72.200,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72.200,00 zł. 

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo, stanowi załącznik nr 5. 
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§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, sta-

nowi załącznik nr 6. 

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, stanowi załącznik nr 7 

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik nr 8. 

§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska w wysokości 15.000,00 zł, wg załącznika nr 9. 

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2015 stanowi załącznik nr 10 do niniejszej 

uchwały. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-

go deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, 

2) dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wyna-

grodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalo-

nych w WPF oraz bez możliwości tworzenia nowych zadań. 

3) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 

5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy, 

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań 

o których mowa w § 13 pkt 5 uchwały. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 

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

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

i Gminy. 
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