
 

 

UCHWAŁA NR XXX/153/2016 

RADA GMINY LUBENIA 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej gminy Lubenia na 2017rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. 2016 poz.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 212,art.214 art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, 

art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.885 

z późn.zm.) ) Rada Gminy w Lubeni uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 21 921 675,00zł Dochody budżetu dzielą się na: 

a) dochody bieżące w kwocie 20 957 335,00zł 

b) dochody majątkowe w kwocie 964 340,00zł 

2. Określa się dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich 

pochodzenia w tabeli nr 1., 

3. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 357 425,00zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 27 586 675,00zł z tego : 

a) bieżące w kwocie 20 197 934,00zł w tym: 

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki 7 184 129,00zł 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 344 449,00zł 

- dotacje na zadania bieżące 1 451 346,00zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 070 010,00zł 

- wydatki na obsługę długu 148 000,00zł 

b) majątkowe w kwocie 7 388 741,00zł 

2. Określa się wydatki budżetu w podziale do działów, rozdziałów i paragrafów w tabeli nr 2. 

3. Ustala się wydatki budżetu gminy współfinansowane ze źródeł pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na rok 2017 w kwocie 459 715,00zł, w tym: 

- wydatki bieżące 3 690,00zł 

- wydatki majątkowe 456 025,00zł 

4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 665 000,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z : 

a) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 3 200 000,00zł 
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b) emisji papierów wartościowych w kwocie 2 465 000,00zł 

§ 3. Określa się przychody budżetu w wysokości 6 306 030,41zł /zgodnie z tabelą nr 5.1/, w tym na: 

1. Określa się przychody budżetu w wysokości 6 306 030,41zł /zgodnie z tabelą nr 5.1/, w tym na: 

- pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 665 000,00zł 

- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 641 030,41zł 

2. Określa się rozchody budżetu w kwocie 641 030,41zł /zgodnie z tabelą nr 5.2/, w tym na: 

a) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 282 318,41zł 

b) spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji dofinansowanej ze środków 

PROW „Przebudowa drogi gminnej Lubenia-Stara Droga” 358 712,00zł 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120 000,00zł, rezerwę celową na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art.26 ust.4 Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 65 000,00zł oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 

w wysokości 40 000,00zł 

§ 5. Ustala się dotacje w kwocie 1 791 162,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. 

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

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 i 4. 

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wyodrębnionego rachunku dla 

a) Szkoły Podstawowej w Lubeni 

b) Szkoły Podstawowej w Straszydlu 

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały 

§ 8. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Lubenia: 

1. stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.487), na podstawie którego dochody 

z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy 

wykorzystane są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.224 ze.zm). Ustala się dochody 

z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 875zł oraz wydatki na: 

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kwocie 43 370zł 

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6 505,00zł. 

Wysokość dochodów i wydatków na realizację Programów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy 

przedstawia tabela nr 6. 

2. wyodrębnia się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

w kwocie 2 500,00zł i przeznacza się je na wydatki związane z ochroną środowiska w dziale 900- Gospodarka 

komunalna, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska . Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.poz.672 ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa 

w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 

przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 
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3. ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na 

sołectwa zgodnie z tabelą nr 7. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. z 2014r. poz.301), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć 

zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, 

służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu 

sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków 

klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity 

Dz.U. z 2014r.poz.333ze zm.). 

4. stosownie do art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.250 ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 366 000,00zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie 

§ 9. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00zł 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 200 000,00zł 

2. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na 

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 465 000,00zł 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 641 030,41zł 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Lubenia do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł. 

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych oraz w planie wydatków, których 

źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych. 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Lubenia do przekazania upoważnień kierownikom jednostek 

do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału których źródłem 

finansowania są dochody własne jednostki. 

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

    Przewodniczący 

 

mgr inż. Feliks Solecki 
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