
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/247/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235,  

art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 87.516.458 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 70.317.675 zł, 

- majątkowe w wysokości 17.198.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 92.358.293 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 64.374.851 zł, 

- majątkowe w wysokości 27.983.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości  - 400.000 zł, 

2) celową w wysokości - 850.000 zł z przeznaczeniem na: 

a) bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie - 155.000 zł, 

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  - 195.000 zł, 

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie     -  500.000 zł. 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.841.835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  

z zaciąganych kredytów i pożyczek. 

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.802.019 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 

w wysokości 5.960.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie  4.000.000 zł; 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    -  w kwocie  4.841.835 zł; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów     - w kwocie  5.960.184 zł; 
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4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

       - w kwocie    12.850.783 zł. 

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 353.486 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 294.046 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2017 rok”. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 

określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2017 rok”. 

3. Ustala się wydatki w kwocie 52.440 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2017 rok”. 

4. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań 

określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 

5. Ustala się dochody w kwocie 1.662.993 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. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 304.635,49 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla: 

1. sołectwa Bokiny kwotę 12.841,09 zł, 

2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 11.212,59 zł, 

3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 6.861,04 zł, 

4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 8.089,09 zł, 

5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 15.270,49 zł, 

6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 12.040,19 zł, 

7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 6.834,34 zł, 

8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 7.021,22 zł, 

9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 16.979,07 zł, 

10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 18.180,42 zł, 

11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 7.928,91 zł, 

12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 6.941,13 zł, 

13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 10.251,51 zł, 

14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 8.996,77 zł, 

15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 13.054,66 zł, 

16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 7.368,28 zł, 

17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 17.593,09 zł, 

18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 7.128,01 zł, 

19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 16.338,35 zł, 

20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 8.916,68 zł, 

21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 13.535,20 zł, 

22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 7.154,70 zł, 

23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 9.263,74 zł, 

24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelną) kwotę 26.696,65 zł, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 257



25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 19.355,07 zł, 

26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę                 8.783,20 zł. 

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych: dochody – 711.652 zł, wydatki – 711.652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łap do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie  4.000.000 zł; 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   -  w kwocie  4.841.835 zł; 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów    - w kwocie  5.960.184zł; 

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

      - w kwocie    12.850.783 zł. 

2. a) 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, 

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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, 

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

ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych 

wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych 

zadań, 

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków, 

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków, 

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Jan Maciejewski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/247/16 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/247/16 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

PLAN WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/247/16 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/247/16 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/247/16 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/247/16 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW 

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCHNA 2017 ROK 
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