
 

 

UCHWAŁA NR XVII/97/16 

RADY GMINY W PLATERÓWCE 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerówka na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), 

oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 

art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 6.384.077,00 zł, z tego: 

1. Bieżące w wysokości 6.374.077,00 zł, 

2. Majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z Planem dochodów przedstawionym w tabeli nr 1. 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 6.344.077,00 zł, z tego: 

1. Bieżące w wysokości 5.959.077,00 zł, a w nich: 

– wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 2.803.501,00 zł, 

– wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 

1.503.937,00 zł, 

– dotacje na zadania bieżące w kwocie: 177.209,00 zł, 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 1.467.430,00 zł, 

– obsługa długu na kwotę: 7.000,00 zł. 

2. Majątkowe w wysokości 385.000,00 zł, zgodnie z Planem wydatków przedstawionym w tabeli nr 2 

i tabeli nr 12. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości – 6.350,00 zł, 

2) celową w wysokości – 15.750,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie – 15.750,00 zł. 

§ 4. Nadwyżka budżetu wynosi 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty krajowych kredytów bankowych. 

§ 5. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.000,00 zł których źródłem będą wolne środki, 

z przeznaczeniem na spłaty krajowych kredytów bankowych, zgodnie z planem przedstawionym w tabeli nr 3. 

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu, zgodnie z planem przedstawionym w tabeli nr 3. 

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 200.000,00 zł. 

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 18.450,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-

holowych oraz wydatki w kwocie 16.950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profi-

laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 4; ustala się wydatki w kwocie 
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1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie 

z tabelą nr 4. 

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500,00 zł na reali-

zację zadań związanych z ochroną środowiska, oczyszczaniem wsi, zgodnie z tabelą 5. 

3. Ustala się dochody w kwocie 236.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na realizację 

wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z tabelą nr 6. 

4. Ustala się wydatki w dziale 801 – Oświata i Wychowanie, na łączną kwotę 2.278.401,00 zł, zgodnie 

z tabelą nr 10. 

5. Ustala się wydatki w dziale 852 – Pomoc Społeczna na łączną kwotę 322.300,00 zł, wydatki w dziale 

855 – Rodzina na łączną kwotę 1.286.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 11. 

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

załącznikiem nr 2. 

§ 9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-

dań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.302.592,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 i 8, oraz dochody związane 

z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie 

z tabelą nr 9. 

§ 10. Upoważnia się Wójta do: 

1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w za-

kresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

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

dzący obsługę budżetu, 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 

do wysokości limitu ustalonego w § 6. 

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżeto-

wym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budże-

towym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych 

podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

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

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
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