
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/183/17 

RADY GMINY PRZEWORNO 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie budżetu Gminy Przeworno na rok 2018 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.
1)

) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

art. 217, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Przeworno uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 17.998.200,00zł, z tego: 

1) dochodów bieżących w wysokości 16.372.010,00 zł, 

2) dochodów majątkowych w wysokości 1.626.190,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18.808.200,00 zł, z tego: 

1) wydatków  bieżących w wysokości 16.351.381,79 zł, 

2) wydatków majątkowych w wysokości 2.456.818,21 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 810.000,00 zł, który zostanie sfinansowany 

z zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł pochodzące z kredytu; 

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 540.000,00 zł z tego: 

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 240.000,00 zł, 

- spłata kredytu w kwocie 300.000,00zł. 

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 810.000,00 zł, 

3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 540.000,00 zł. 

§ 6. Tworzy się rezerwy: 
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1) ogólną w wysokości 52.700,00 zł, 

2) celową w wysokości 47.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 8. Ustala się dochody w  kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań  z zakresu ochrony środowiska. 

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 

finansów publicznych  zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu 

budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 12.  Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych  gromadzonych przez samorządowe 

jednostki oświatowe w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale 

na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 14. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej 

uchwały. 

§ 15. Ustala się wykaz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w 2018 roku zgodnie 

z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Przeworno do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości 1.000.000,00 zł, 

2) zaciągania kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1.350.000,00zł, 

3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu 

w zakresie wydatków bieżących, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego 

oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno. 

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy Przeworno: 
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