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PROJEKT 

Uchwała Nr …… 

Rady Gminy Bartniczka 

z dnia ………………..2014 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. 

 

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

gminnym (t. j. Dz. U. z  2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,  235-237, 239, 258, 264 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 poz. 885) Rada uchwala co 

następuje: 

 

§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości:                        13 836 655,87 zł  

z tego: 

 
1) dochody bieżące w kwocie:                                                                    13 043 577,87 zł 

 

2) dochody majątkowe w kwocie:                                                                      793 078,00 zł 
 

zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszej 
uchwały. 

 

 

    § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości:                        15 226 655,87 zł  

z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości:                                                                   

                12 342 679,80 zł 
 

2) wydatki majątkowe w wysokości:                                                                            2 883 976,07 zł, 
 

zgodnie z załącznikiem Nr  2 do niniejszej 
uchwały. 

 

 

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1.Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 390 000,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki 

budżetowej oraz pożyczek. 

§ 5. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 . 

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 

7. 
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 § 8.  1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu gminy w 

kwocie 207 160,00 zł, w tym:  

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 132 410,00 zł, 

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 67 500,00 zł. 

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 250,00 zł. 

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 000 zł. 

zgodnie z  załącznikiem Nr 8.  

§ 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze 

środowiska : 

1) przychody w wysokości:                 30 000,00 zł 

2) wydatki w wysokości:                             30 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 9.     

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

56 000,00 zł. 

 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie:                                                                                                    

56 000,00.zł. 

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 241 000,00 zł, 

3) wyprzedzającego finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

1 564 567,00 zł, 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 700 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 241 000,00 zł, 

3) wyprzedzającego finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

1 564 567,00 zł, 

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 700.000 zł., 

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian 

w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych 

z  wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 

jednostkom organizacyjnym Gminy. 

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 162 000,00 zł.:       

1) ogólną w wysokości:           127 000,00 zł, 

2) celową w wysokości:              35 000,00 zł,  
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z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Bartniczka 

 

 

 

 

 


