RO.II.XXV.101.2012
Uchwała Nr XXV.101.2012
Rady Gminy Udanin
z dnia 27 grudnia 2012
w sprawie: budżetu gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
późniejszymi zmianami),
Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje ;
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie
z tego :
• Dochody bieżące w kwocie
• Dochody majątkowe w kwocie

17.925.676,00 zł,
16.250.511,00 zł,
1.675.165,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie
z tego :
• Wydatki bieżące w kwocie
• Wydatki majątkowe w kwocie

17.322.126,00 zł,
14.751.206,00 zł,
2.570.920,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 603.550,00 zł., którą przeznacza się na spłatę
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2.
3.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.489.830,56 zł , z następujących tytułów:
• zaciągniętych kredytów w kwocie 1.489.830,56 zł,
•
•

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.093.380,56 zł, z następujących tytułów;
spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 488.568,56 zł,
spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.604.812,00 zł, w tym:
- na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.286.012,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych
papierów wartościowych na rozchody w związku z realizacją inwestycji w wysokości
1.489.830,56 zł.

§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 20.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 38.000,00 zł , z tego ;
• na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
38.000,00 zł,

w wysokości

§ 4.
1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją rocznych zadań
inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 5.
1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
• Dochody w kwocie 1.667.177,00 zł.
• Wydatki w kwocie 1.667.177,00 zł.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w
wysokości 19.000 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 6.
Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty,
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w wysokości:
• Dochody w kwocie 239.200,00 zł.
• Wydatki w kwocie 239.200,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 190.000,00zł. w tym dla:
• Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 190.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 170.000,00 zł w tym:
• Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być
zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku w kwocie 100.000,00 zł.
• Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 20.000,00 zł.
• Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł. w tym na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 0 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Określa się dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu,
wynikającymi z odrębnych ustaw.
•

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
wysokości 68.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w: Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 68.000,00 zł.

•

Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w
wysokości 30.000,00 zł. oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 30.000,00 zł.

•

Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości 330.000,00 zł. oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 330.000,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

1.

2.

§ 9.
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
• Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego
limitu.
• Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie
planowanych wydatków na rozchody w związku z realizacją inwestycji do wysokości
ustalonego limitu.
Upoważnia się Wójta do:
• Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
• Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
• Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez zmian zakresu
rzeczowego zadań i dodawania nowych zadań majątkowych z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.
§ 10.

1.
2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady
Michał Grzegorczyn

UZASADNIENIE
W dniu 13 listopada 2012 roku Wójt Gminy Udanin Zarządzeniem Nr 0050.61.2012 w
sprawie projektu budżetu Gminy Udanin na 2013 rok przedłożył Radzie Gminy i przesłał do
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania projekt uchwały
budżetowej i towarzyszące mu załączniki wraz z uzasadnieniem.
Pismem WIAS-WR-0134-564/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. Prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu przekazał Wójtowi Gminy Udanin Uchwałę Nr V/268/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia
2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie uchwały
budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
W sentencji uchwał Skład Orzekający RIO pozytywnie opiniuje złożony przez Wójta Gminy
Udanin projekt uchwały budżetowej.
Wskazane przez organ opiniujący nieścisłości w projekcie uchwały budżetowej
zostały skorygowane zgodnie z uwagami Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

