
 

 

UCHWAŁA NR XLI/252/17 

RADY GMINY KAMIENNA GÓRA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 1875), oraz art 211, art 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, 

art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077) oraz uchwały nr XXXIX/231/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 

26.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego - Rada 

Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 42.151.827,00 z tego:  

1) dochody bieżące: 39.687.477,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE - 2.656.920,00 

2) dochody majątkowe: 2.464.350,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE - 772.850,00Szczegółowy 

podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1. 

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 46.361.339,00 

1) wydatki bieżące: 33.966.013,09 

2) wydatki majątkowe: 12.395.325,91 Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa 

załącznik nr 2. 

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 12.395.325,91 zgodnie  

z załącznikiem nr 3. 

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 

zgodnie z uchwałą rady gminy w wysokości 72.544,00. 

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie - 4.209.512,00, który pokryty będzie przychodami z tytułu kredytów 

i pożyczek. 

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.177.166,08 zgodnie z załącznikiem nr 5.  

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.386.678,08 zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 3. 1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem - 218.100,18 z tego: 

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 98.500,18 

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 119.600,00 

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.900,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. 
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2. Ustala się wydatki w kwocie 6.100,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii. 

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa 

w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 roku  

poz. 519) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie 

z załącznikiem nr 6.  

§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące  

do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.  

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.  

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z załącznikiem  

nr 7.  

4. Porozumienia z budżetu gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 

nr 7. 

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 

terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00. 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy 

o finansach publicznych, w kwocie 6.896.433,08. 

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian: 

a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy, 

b) w planie wydatków majątkowych bez zmian w zakresie rzeczowym zadania, oraz bez zmian polegających na 

wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 

c) polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych. 

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji 

dochodów w maksymalnej wysokości 200.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 

2018 roku. 

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych o których mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 do kwoty określonej w § 11 ust. 2. 

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku 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 2018. 

5. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra 

uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, o których mowa w § 12 pkt 4. 

6. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000,00  

w roku budżetowym 2018. 

7. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu  

na rok 2018 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy. 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

P. Pawlik
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 2303



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 2303



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 2303



Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 8 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 9 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 10 do uchwały nr XLI/252/17 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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