
 

 

UCHWAŁA NR III/20/2018 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie budżetu na 2019 rok 

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

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co 

następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 48.451.947,71 zł     

zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 47.551.947,71 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 900.000,00 zł. 

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

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

w wysokości  9.087.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 61.351.947,71 zł – zgodnie 

z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki  na  realizację  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  i innych  zadań  zleconych ustawami 

w wysokości 9.087.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. 

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1) wydatki bieżące w wysokości 32.618.046,00 zł, w tym : 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.187.916,00 zł, w tym : 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie  14.688.600,00 zł, 

- wydatki związane z realizacja statutowych zadań w kwocie 7.499.316,00 zł, 

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 747.850,00 zł, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.612.280,00 zł, 

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 70.000,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.733.901,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie -12.900.000,00 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia 

długoterminowym kredytem. 
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§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 13.150.000,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 4a. 

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b. 

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem 

Nr 5, w tym: 

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 285.850,00 zł. 

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 724.000,00 zł. 

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości               

40.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2019 rok w kwocie 436.179,36 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 8. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128.000 zł. 

przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118.000 zł, oraz na 

realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł. 

§ 9. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 

1.022.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 

550.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat. 

§ 10. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 63.000 zł, 

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000 zł. 

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.900.000 zł,  

w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000zł, 

2) pokrycie deficytu w kwocie 12.900.000 zł, 

§ 12. Określa się kwotę do 1.000.000 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku 

budżetowym 2019 do kwoty 250.000 zł. 

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do: 

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

w wysokości 1.000.000 zł. 

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

i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na 

wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych  i likwidowania zadań istniejących. 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Marian Kremer 
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