
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVI.121.2016 

RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217–218, 

art. 221, 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 (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.814.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

z tego: 

1) dochody bieżące         14.604.205 zł 

w tym: 

a) dochody własne      6.626.489 zł 

b) subwencja ogólna      3.557.140 zł 

c) dotacje celowe      4.420.576 zł 

2) dochody majątkowe             210.000 zł 

w tym: 

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje      80.000 zł 

b) dochody ze sprzedaży majątku      110.000 zł 

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.593.049 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2, 

z tego: 

1) wydatki bieżące         13.761.467 zł 

z tego: 

– wydatki jednostek budżetowych    8.854.014 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   5.538.963 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.315.051 zł 

– dotacje na zadania bieżące       281.600 zł 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych   4.487.580 zł 

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

            23.000 zł 

– obsługa długu         120.000 zł 

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji        15.273 zł 

2) wydatki majątkowe, z tego:         4.831.582 zł 

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.951.582 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 79 214 zł 

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.778.844 zł finansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.978.844 zł z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie  3.358.844 zł, 

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie  320.000 zł, 
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c) zaciągniętych kredytów w kwocie  300.000 zł. 

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200.000 zł z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie     15.000 zł, 

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie   185.000 zł. 

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 19.000 zł, 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 41.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu za-

rządzania kryzysowego. 

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych za-

dań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.654.151 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, 

podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 5. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

w kwocie 26.200 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 26.200 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 5. 

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

sów publicznych w wysokości 506.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  

40.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych: 

1. W Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  

35.000 zł, 

2. W Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 5.000 zł. 

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania 

z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 560.000 zł. 

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

nr 7. 

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu 

1. Kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł. 

2. Kredytów i pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 uofp w kwocie 

3.978.844 zł. 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 10. 

2. Dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego same-

go działu, 

3. Dokonywania zmian w planach finansowych wydatków majątkowych polegających na przesunięciu 

środków między zadaniami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć 

do wieloletniej prognozy finansowej, 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bakach niż bank prowadzący ob-

sługę budżetu gminy. 

§ 12. 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. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego. 
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