
 

 

UCHWAŁA NR XXI/196/2016  

RADY GMINY NIECHANOWO 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) art. 89 art. 212, 214, 215, 218, 221, 222,235-237, 

239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jednolity/ Dz. U. z 2016 

roku poz. 1870 Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 23.557..990,00 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 23.257.990,00 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł 

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 i 1b do uchwały. 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  

w wysokości 7.853.686,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały dotacje otrzymane na podstawie 

porozumień między jednostkami zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 23.032.606,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 

w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 22.448.831,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 583.775,00 zł 

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  

w wysokości 7.853.686,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały 

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.260.623.00 

- wydatki na obsługę długu 145.610,00 

- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub na podstawie porozumienia z jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie 231.909,00.zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.000 zł 

przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych , oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomani./ zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały/ 
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§ 4. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 525.384,00 przeznacza się na: 

Udzielenie pożyczki w kwocie 420.000,00 

Spłatę kredytów w kwocie 105.384,00 

§ 5. Planowane przychody w kwocie 1.000.000,00 określa załącznik Nr 3 do projektu uchwały 

Planowane rozchody w kwocie 1.525.384,00 określa załącznik Nr 3a do projektu uchwały 

§ 6. Tworzy się rezerwy 

1) ogólną w wysokości 24.000,00 zł; 

2) celowe w wysokości 70.215,00 zł, / zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego: na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.215,00 zł 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 

1) 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 584.909,00 zł /zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

uchwały/ 

w tym: dotacje celowe 231.909,00 zł 

dotacje podmiotowe 353.000,00 zł 

2) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 830.243,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 

w tym: dotacje celowe 830.243,00 zł 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, 

z tego na : pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł; 

spłatę rat zaciągniętych kredytów 700.000,00 zł 

§ 9. Ustala się maksymalną kwotę 420.000,00 zł do której Wójt może udzielić pożyczki w 2017 roku 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Niechanowo do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych z 

dnia 27.08.2009 roku do wysokości 1.000.000,00 zł 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i 

rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunków pracy, wydatków 

majątkowych 

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

prowadzący obsługę budżetu. 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 

ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały 

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu 

1. . Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw /zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Zdzisław Sikora 
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