
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/281/17 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 10 stycznia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2017 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);  art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3  ustawy  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.); uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 291.234.259 zł, w tym: 

1) dochody bieżące:  278.739.657 zł 

2) dochody majątkowe:  12.494.602 zł, z tego: 

– dotacje i środki otrzymane na inwestycje –  6.111.602 zł 

– dochody ze sprzedaży majątku – 6.303.000 zł 

– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności – 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2017 w  łącznej kwocie 313.007.546 zł, z tego: 

1. Wydatki bieżące – 256.961.500 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 162.528.929  zł, z czego: 

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  93.474.713 zł 

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 69.054.216 zł 

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 32.625.960  zł 

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.154.377  zł 

d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz in-

nych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 49.075 zł 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów  przypadające do spłaty 

w roku 2017 – w kwocie łącznej  4.996.554 zł; 

f) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.606.605  zł, w tym: 

– odsetki od kredytów i pożyczek –  4.606.605 zł 

2. Wydatki majątkowe – 56.046.046  zł, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne –  50.171.046 zł, w tym: 

– na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii  Europejskiej oraz innych 

niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 5.570.538 zł 

b) dotacje na inwestycje –  875.000 zł 

c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego –  5.000.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 21.773.287 zł, który zostanie pokryty: 

– przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 15.698.009 zł 

– przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł 
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– wolnymi środkami  pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.895.278 zł 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w  wysokości  30.776.011 zł, w tym: 

– kredyty  i pożyczki –   24.700.733 zł 

– przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł 

– wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.895.278 zł oraz rozchody 

w łącznej kwocie 9.002.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie  870.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu za-

rządzania kryzysowego. 

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 7.267.600 zł na wydatki majątkowe na pomoc dla Gło-

gowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. 

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 47.604.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywa-

nych na podstawie porozumień z organami tej administracji, w tym: 

– dochody 3.000 zł 

– wydatki  3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub poro-

zumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 

- dochody   2.156.817 zł 

- wydatki   2.176.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w: 

a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych –  1.850.000  zł 

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 96.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000.000 zł 

2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 8. 

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 7.000.000 zł. 

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 7.600.600 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 9. 

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 33.500.960 zł, w tym: 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.987.079 zł, z tego: 

a) dotacje podmiotowe – 8.400.000 zł 

b) dotacje przedmiotowe –  3.520.100 zł 

c) dotacje celowe – 1.066.979 zł, w tym: 

– inwestycyjne – 475.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 20.513.881 zł, z tego: 

a) dotacje podmiotowe –  9.845.589 zł 

b) dotacje celowe –  10.668.292 zł, w tym: 

– inwestycyjne –  400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe pro-

wadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę  

3.581.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 

1) przychody  – 22.429.396 zł 

2) koszty – 22.429.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 

2. Z budżetu gminy  udziela się dotacji przedmiotowych dla: 

1) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w kwocie 2.350.000 zł. 

2) Głogowskich Obiektów Usługowych w  kwocie 1.170.100  zł. 

§ 12. Ustala  się wydatki majątkowe na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14. 
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§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę  

5.619.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 r.  na łączną kwotę  

27.700.733 zł, w tym na: 

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł. 

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowa-

nego deficytu w łącznej kwocie – 24.700.733 zł. 

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1) zaciągania zobowiązań z tytułu: 

a) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do   wysokości 

3.000.000 zł 

b) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego  deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-

wiązań w kwocie 24.700.733 zł 

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

dzący obsługę budżetu gminy. 

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Głogowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Koliński
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