
 

 

UCHWAŁA NR XVII/135/19 

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art.212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie  31.959.570,47 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 28.973.612,37 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 2.985.958,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

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 9.034.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji 

w drodze umów lub porozumień w wysokości 23.958,00 zł.  

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 3.010.317,47 zł. 

§ 2. 1.  Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.043.533,47 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie 27.894.665,19 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.148.868,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

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

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

ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze 

umów lub porozumień w wysokości 23.958,00 zł. 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2.410.337,31zł. 

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 3.  Nadwyżka  budżetu w kwocie 916.037,00  zł, zostanie przeznaczona na: 

1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 916.037,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 5. 

§ 5.  Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł,  

1) w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,00 zł. 

§ 6.  Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 

2019 w wysokości  25.000,00 zł, z tego: 

1) poręczeń do  kwoty 25.000,00 zł. 

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do  uchwały. 

§ 8.  Ustala się maksymalną wielkość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 

Burmistrza w roku budżetowym na kwotę 1.500.000,00 zł. 

§ 9.  Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 

1.500.000,00 zł. 

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na 

zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu 

i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji 

zadań zaplanowanych w budżecie, 

3) dokonania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy miedzy 

rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji 

budżetowej w budżecie gminy, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji 

budżetowej, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet, 

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą 

wyniku budżetu, 

b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, o ile zmiany te 

nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

§ 10.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł 

przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96.500,00 zł. 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 11.  Dochody z wypływów 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, określonym ustawą, 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 
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§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie 

wydatków z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem 

Nr 9 do uchwały. 

§ 13.  Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 

505.240,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 15. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 47.000,00 zł, 

2) celowe w wysokości 83.000,00 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.000,00 zł.    

§ 16.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej. 

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej 

(-) Tomasz Gil 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 25 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 26 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 27 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 28 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 29 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 30 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 31 – Poz. 370



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 32 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 33 – Poz. 370



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 34 – Poz. 370



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 35 – Poz. 370


		2020-01-09T10:55:43+0000
	Polska
	Karina Ewa Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




