
 

 

   

 

UCHWAŁA NR XXIX/232/2017 

RADY GMINY GAWORZYCE 

 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości:        18.726.468,49 zł 

z tego: 

a) dochody bieżące                                                                              15.273.877,00 zł 

b) dochody majątkowe                                                                          3.452.591,49 zł 

w tym: 

- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań           3.312.591,49 zł 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5, 

ust.1 pkt 2 i3 uofp,  zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości:         19.538.747,99 zł 

z tego: 

1)  wydatki bieżące                                                                              14.056.992,34 zł 

a)  wydatki jednostek budżetowych                                                       8.137.332,25 zł  

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            5.500.485,00 zł 

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            2.636.847,25 zł 

b)  dotacje na zadania bieżące                                                                  865.000,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             4.883.757,00 zł 

d) obsługa długu                                                                                      170.903,09 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                            5.481.755,65 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              5.481.755,65 zł 
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w tym: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań            5.180.635,03 zł           

z udziałem środków , o których mowa w art. 5, 

ust.1 pkt 2 i 3 uofp,  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  812.279,50 zł.  

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, kredytów. 

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych: 

1. przychodów budżetu gminy w wysokości                                           5.180.635,03 zł 

2. rozchodów budżetu gminy w wysokości                                             4.368.355,53 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:                                                                   200.000,00 zł 

1. ogólną w wysokości    -    157.800,00 zł, 

2. celową w wysokości    -     42.200,00 zł 

z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.200,00 zł, 

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

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.432.831,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych 

zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości  22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

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

50.850,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości – 54.000,00 zł, w tym: 

a) zwalczanie narkomanii - 4.000,00 zł, 

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną 

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 

1. Dochody   -  5.000,00 zł 

2. Wydatki    -  5.000 00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 9. 1. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku zgodnie 

z załącznikiem nr 7. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE  

oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2009 roku o funduszu sołeckim w wysokości –204.435,66 zł. 

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 9. 

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości  - 865.000,00 zł, w tym: 

1. Podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 818.000,00 zł, w tym: 

a) dotacje podmiotowe    760.000,00 zł, 

b) dotacje celowe                58.000,00 zł, 

2. Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości  47.000,00 zł, w tym: 

a) dotacje celowe  47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 
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§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: 

1. Przychody    1.238.600,00 zł, 

2. Koszty          1.344.100,00 zł, 

w tym: inwestycje 80.000,00 zł, 

przedstawia załącznik nr 11. 

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych  

oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 146.166,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

a)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 812.279,50 zł, 

c)   spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  4.368.355,53 zł, 

d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.679.459,00 zł. 

§ 15. 1. Upoważnia się wójta gminy do: 

a) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  na pokrycie w ciągu roku przejściowego   deficytu 

budżetu do wysokości ustalonego limitu, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości limitu 

zobowiązań określonych w § 14 lit. b”, 

c) zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów do wysokości limitu określonego w § 14 lit. ,,c” 

d) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii 

Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 14 lit. ,,d” 

e) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy 

poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu, 

f) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia  

ze stosunku pracy w ramach działu, 

g) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania 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, 

h) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie 

wydatków w ramach działu, 

i) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku wykonującym 

obsługę bankową budżetu gminy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz BIP Gminy Gaworzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

D. Pawliszyn

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1436



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 1436



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 1436



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 1436



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 1436



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 1436



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 1436



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 1436



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 1436



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 1436



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 1436



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 1436



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 1436



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 1436



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 1436



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 1436



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 1436



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 1436



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 1436


		2018-03-21T13:31:49+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




