
 

 

UCHWAŁA NR XX/106/16 

RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2017 

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

z 2016 r.. poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław uchwala, co nastę-

puje: 

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.113.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 

1) dochody bieżące   w kwocie 8.963.904,00 zł, 

2) dochody majątkowe  w kwocie 150.000,00 zł, w tym: 

– ze sprzedaży mienia gminnego 150.000,00 zł. 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.834.703,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 8.353.451,00 zł, w tym: 

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości  4.181.132,00 zł, 

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.756.473,00 zł, 

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.424.659,00 zł, 

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 444.000,00 zł, 

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.569.455,00 zł, 

d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 158.864,00 zł. 

2) wydatki majątkowe w wysokości 481.252,00 zł, w tym: 

– inwestycje  i zakupy inwestycyjne w wysokości 481.252,00 zł. 

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2017 rok w wysokości 279.201,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę za-

ciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych. 

§ 3. Ustala się kwotę  planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2.820.000,00 zł, rozchodów 

budżetu gminy w wysokości 3.099.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 12.000,00 zł. 

2) celową w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

§ 5. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rzą-

dowej, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Plan  wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzą-

du terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 6.  Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną 

środowiska i gospodarki wodnej,  zgodnie z załącznikiem nr 6. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 981



§ 7. Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciw-

działanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8. Ustala się wysokość dotacji bieżących dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów 

publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 9. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem  

nr 8. 

§ 10. Ustala się limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z prze-

znaczeniem na: 

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych 

w łącznej wysokości 2.820.000,00 zł, 

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 300.000,00 zł. 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek z  przeznaczeniem na : 

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunal-

nych w łącznej wysokości 2.820.000,00 zł, 

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 300.000,00 zł. 

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

dzący obsługę budżetu gminy, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagro-

dzenia ze stosunku pracy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
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