
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/299/2013 

RADY GMINY WIELOWIEŚ 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2014 

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 

art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, 

art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 

885 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Wielowieś  

uchwala  

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 17 703 168,60 zł.  

w tym : dochody bieżące 16 210 706,60 zł.  

dochody majątkowe 1  492 462,00 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 18 173 526,90 zł.  

w tym: wydatki bieżące 16 567 414,43 zł.  

wydatki majątkowe 1  606 112,47 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 

470 358,30 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.  

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu wolnych środków.  

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 529 641,70 zł.  

a) na spłatę zaciągniętych kredytów 258 461,70 zł.,  

b) na spłatę zaciągniętych pożyczek 271 180,00 zł.  

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Tworzy się:  

1) rezerwę ogólną w wysokości - 19 000,00 zł.,  

2) rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 140 000,00 zł.,  

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  

42 600,00 zł. 
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§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1  187 444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały.  

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

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz dochody i wydatki na 

realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1  200,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 

65 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 70 780,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8  000,00 zł oraz 

wydatki w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 354 174,06 zł oraz 

wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 370 596,46 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 8 do uchwały.  

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości  

3 076 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych w kwocie 1  513 216,58 zł w tym:  

1) na zadania bieżące 1  010 544,11 zł z czego;  

a)  dotacje przedmiotowe - 129 560,00 zł.  

b)  dotacje podmiotowe – 622 000,00 zł.  

c)  dotacje celowe - 265 984,11 zł. 

2) na zadania inwestycyjne 495 672,47 zł. z czego;  

a) dotacje celowe 495 672,47 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 12. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 

11 do niniejszej uchwały.  

§ 13. Ustala się limit dla:  

1. Zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.  

2. Zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów do wysokości 529 641,70 zł.  

3. Pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 400 000,00 zł. 

§ 14. Upoważnia się Wójta gminy Wielowieś do:  

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości 500 000,00 zł.  

b) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank 

wykonujący obsługę budżetu gminy.  

c) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów 

z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.  

d) do udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 400 000,00 zł. 
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§ 15. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Wielowieś zwroty wydatków 

dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.  

2.  Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Wielowieś zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych 

wydatków. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014 roku i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stefan Kusz 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/299/2013  

Rady Gminy Wielowieś  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  
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   Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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   Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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   Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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   Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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   Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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   Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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   Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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   Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 

   Rady Gminy Wielowieś 

   z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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