
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/119/16 

RADY GMINY JAŚWIŁY 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.681.427,96 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 17.259.237,38zł, 

- majątkowe w wysokości 3.422.190,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.905.168,96 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 16.756.038,00 zł, 

- majątkowe w wysokości 5.149.130,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł. 

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem 

nr 3. 

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.223.741 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  

z zaciągniętego kredytu  w wysokości  1.223.741 zł. 

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.712.792 zł oraz rozchodów budżetu 

gminy w wysokości 489.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.223.741 zł 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 489.051 zł, 

4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  

w wysokości 3.350.612 zł. 
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§ 8. Ustala się: 

1) Dochody w kwocie 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

oraz wydatki w kwocie 54.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2) Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii, 

3) Dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 9.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą 

Prawo ochrony środowiska, 

4) Dochody w kwocie 321.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza 

się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych: dochody 155.000 zł, wydatki 155.000 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 6. 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.223.741 zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 489.051 zł, 

d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  

w wysokości 3.350.612 zł, 

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, 

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia  

ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków, 

6. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Jaświły. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Robert Wojtkielewicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/119/16 

Rady Gminy Jaświły 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/119/16 

Rady Gminy Jaświły 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/119/16 

Rady Gminy Jaświły 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku (w złotych) 

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego 
lokalizacja 

Rok 
rozp./zak. 

Wartość 

kosztorysowa 

zadania 

Dotychczas 
poniesione 

wydatki  

do końca  
2016 r.. 

Środki 
wynikające 

z planu 

na 2017 r. 
ogółem 

w tym: 
 

Wydatki 

planowane   
do poniesienia    

w latach 

przyszłych 

Środki 
własne 

budżetu 

Środki 
z fund. 

celowych 

Środki do 
pozyskania 

z UE* 

Inne źródła, kredyty                     

i pożyczki 
 (na sfinansowanie 

udziału własnego 

gminy) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów 

funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości 
Zabiele  Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 

2017 104.920,00 4.920,00 100.000,00 15.000,00 - 85.000,003) - - 

2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni 

publicznej w Jaświłach – przebudowa 
parkingu przy sali konferencyjnej    Dz. 750, 

rozdz. 75023 § 6057 i 6059 

2017 134.305,00 4.305,00 130.000,00 19.500,00 - 110.500,003) - - 

3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły 

w miejscowościach Dolistowo Stare, 
Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-

Kolonia  w ramach PROW na lata 2014-2020                                                                                               

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 

 

2017 

 

3.164.738,81 

 

- 

 

3.164.738,81 

 

- 

 

- 

 

2.013.723,001) 

1.151.015,81  

- 

4. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły 

w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, 

Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w 
ramach PROW 2014-2020,                                                

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 

2017 1.029.392,15 - 1.029.392,15 318.626,96 - 638.040,002) 72.725,19 - 

5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w 
Dzięciołowie poprzez oczyszczenie stawu, 

odmulenie i umocnienie skarp   Dz. 900, 

rozdz. 90004 § 6057 i 6059 

2017 124.305,00 4.305,00 120.000,00 18.000,00 - 102.000,003) - - 

6. Nadanie nowej funkcji obiektowi po byłej 
szkole w Dzięciołowie – przekształcenie na 

świetlicę wiejską            Dz. 700, rozdz. 

70005 § 6057 i 6059 

2017 315.375,00 15.375,00 300.000,00 45.000,00 - 255.000,003) - - 
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7. Przebudowa sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół w Jaświłach  w ramach PROW 

2014-2020                                            Dz. 

801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 

2017 103.690,00 3.690,00 100.000,00 36.370,00 - 63.630,004) -  

8. Przebudowa sali klubowej w Jaświłach w 

ramach PROW 2014-2020                                                                                          

Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 

2017 65.000,00 - 65.000,00 23.640,50 - 41.359,504) -  

9. Przebudowa sali klubowej w Dolistowie  w 
ramach PROW 2014-2020                                                                                   

Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 

2017 69.305,00 4.305,00 65.000,00 23.640,50 - 41.359,504) -  

RAZEM  5.111.030,96 36.900,00 5.074.130,96 499.777,96 - 3.350.612,00 1.223.741,00 
- 

1) Planowane dofinansowanie dotyczy  środków z PROW na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 27.07.2016 r. 

2) Planowane dofinansowanie dotyczy  środków z PROW na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 27.07.2016 r. 

3) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 zostały złożone w dniu 13.09.2016 r. (planowane dofinansowanie 85% 

zadania) 

4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania – wnioski o dofinansowanie  są w trakcie 

opracowywania 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/119/16 

Rady Gminy Jaświły 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok 

Wyszczególnienie Kwota  zł Wyszczególnienie Kwota  zł 

PRZYCHODY, w tym: 1.712.792,00 ROZCHODY, w tym: 489.051,00 

1) z kredytu długoterminowego 

    (§ 952), w tym na: 

 

1.712.792,00 

1) spłata otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów długoterminowych 

zaciągniętych w latach 2011-2013  

(§ 992), z tego: 

 

 

489.051,00 

1. sfinansowanie planowanego deficytu 

wynikającego z konieczności 

zabezpieczenia udziału własnego 

gminy w realizacji inwestycji 

dofinansowanej ze środków PROW  

na lata 2014-2020 

 

 

1.223.741,00 

1. spłata pożyczki długoterminowej  

do WFOŚiGW zaciągniętej 

w X.2011 r. 

 

 

32.740,00 

2. spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek  

długoterminowych 

 

489.051,00 

2. spłata pożyczki zaciągniętej  

w X.2012 r. w WFOŚiGW  

na finansowanie planowanego deficytu 

 

50.000,00 

  

 

3. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 

2012 r.  na finansowanie planowanego 

deficytu w BGK O/Białystok 

 

 

250.000,00 

  4. spłata kredytu długoterminowego 

zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek długoterminowych 

w BS Mońki 

 

 

58.784,00 

  5. spłata kredytu długoterminowego 

zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek długoterminowych 

w BS Mońki 

 

 

97.527,00 

1. Przychody w kwocie 1.712.792 zł pochodzić będą z: 

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności 

zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.223.741 zł, 

- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 489.051 zł, 

2. Rozchody w kwocie łącznej 489.051 zł zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 216



Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/119/16 

Rady Gminy Jaświły 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017  

(w złotych) 

Dotacje 

 

Dla jednostek sektora finansów publicznych 

 

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

L.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa L.p. 
Nazwa zadania lub 

podmiot 
Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 

 

1. 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Jaświłach 
Dz.921, rozdz. 92109 § 2480 

 

- 

 

290.000,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły 
Dz.921, rozdz. 92116 § 2480 

 

- 

 

200.000,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 

 

Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów 

przebudowy mostu położonego na rzece 

Brzozówce w gminie Jaświły 

Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 

 

 

 

75.000,00 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 R a z e m 75.000,00 490.000,00 - - - - - - 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/119/16 

Rady Gminy Jaświły 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok 

L.p. 
Dział-

rozdział 

 

Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku 

dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i 

przeznaczenie wydatków 

Stan środków 

obrotowych 

na 

1.01.2017 r. 

Dochody  na 2017 r. Wydatki na 2017 r. 
Stan środków 

obrotowych na 

31.12.2017 r. § Kwota § Kwota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

801-80148 Zespół Szkół w Jaświłach 

- stołówki szkolne razem, w tym: 
0,00  147.000,00  147.000,00 0,00 

  - wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku  0830 146.900,00    

  - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym 

rachunku 
 0920 100,00    

  - zakup materiałów i wyposażenia    4210 6.000,00  

  - zakup środków żywności    4220 140.000,00  

  - zakup usług pozostałych    4300 1.000,00  

2. 801-80195 Zespół Szkół w Jaświłach 

- pozostała działalność razem, w tym: 
0,00  8.000,00  8.000,00 0,00 

  - wpływy z wynajmu lokali  0750 6.000,00    

  - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym 

rachunku 
 0920 100,00    

  - wpływy z darowizn  0960 1.900,00    

  - zakup materiałów i wyposażenia    4210 6.000,00  

  - zakup usług pozostałych    4300 1.000,00  

  - podatek od towarów i usług VAT    4530 1.000,00  

   

Ogółem 1+2 -  155.000,00  155.000,00 - 
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