
 

 

UCHWAŁA NR XII/65/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art.221, art.222, 

art. 235 -237, art.239, art.258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Olszynie uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu według źródeł  w wysokości  24.269.689,24 zł., z tego: 

- dochody bieżące w wysokości  22.717.628,24 zł 

- dochody majątkowe w wysokości  1.552.061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  23.939.197,24 zł, z tego:  

- wydatki bieżące w wysokości      22.101.983,24 zł 

- wydatki majątkowe w wysokości    1.837.214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę  budżetu w wysokości 330.492 zł., którą przeznacza się  

na częściową spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.  

2.  Ustala się  rozchody budżetu z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów w wysokości 330.492 zł. Przychody 

i rozchody zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

zadań zleconych gminie  ustawami w wysokości 5.868.679 zł  zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dochody 

związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 57.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem  nr 5.         

§ 5. Ustala się dochody  z tytułu opłat i kar za korzystanie  ze środowiska  w kwocie 10.000 zł oraz wydatki 

na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł,  zgodnie 

z załącznikiem nr 6. 

§ 6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 7 

do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 428.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8. Ustala się kwotę dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 

realizujących zadania publiczne, w wysokości 350.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 
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§ 9. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień  między jednostkami 

samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10. 

§ 10. 1. Uchwala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii. 

a)   dochody -    110.000 zł 

b)   wydatki -    110.000 zł. 

2. Uchwala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 854.000 zł oraz 

wydatki przeznaczone na ten cel w wysokości 854.000 zł. 

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu  w wysokości 70.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 660.754 zł z przeznaczeniem na finansowanie: 

- zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –  kwota 67.000 zł, 

- odpraw dla pracowników jednostek budżetowych  odchodzących w roku 2018 z pracy - kwota 223.000 zł, 

- wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - kwota 138.000 zł, 

- awansów zawodowych nauczycieli - kwota  34.000 zł. 

- wydatków inwestycyjnych w kwocie  198.754 zł. 

§ 12. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018 w szczegółowości 

poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 11.  

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości  2.500.000 zł. 

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do: 

1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek  w przypadku nieterminowej realizacji dochodów  

do wysokości limitu określonego w §13 ust.1. Zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu winne zostać spłacone 

do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami: 

- w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

- w zakresie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzania nowych, 

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Olszyny w roku budżetowym 

do kwoty 300.000 zł. 

3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń  udzielanych przez Burmistrza Olszyny w roku budżetowym 

do kwoty 206.562 zł. 

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe  zwroty wydatków dokonanych w tym samym 

roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym 

roku budżetowym. 

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

budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek 

budżetu gminy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Wypych
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