
UCHWAŁA Nr XXX/165/2017
Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 18 329 613 zł, w tym:
a)dochody bieżące 15 720 413 zł;
b)dochody majątkowe 2 609 200 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 21 429 613 zł, w tym:
a)wydatki bieżące 14 547 663 zł,
w tym : wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego
przez gminę w kwocie 18 917 zł
b)wydatki majątkowe 6 881 950  zł;

- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Deficyt  budżetu   w kwocie  3 100 000 zł zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z
zaciągniętego kredytu.

§ 4
Ustala się:

przychody budżetu w łącznej kwocie  3 100 000,00 zł;
rozchody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł 
-  zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5

Ustala  się  limit  zobowiązań  z  tytułu  zaciąganych  kredytów  i  pożyczek  do  wysokości
4 300 000,00 zł.



§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 30 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 35 000 zł
    z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości  35 000 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w  kwocie  80 000  zł,  które  przeznacza  się  na  wydatki  budżetu  na  realizację  zadań
określonych  w  gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych w kwocie  76 000 zł  oraz  na  realizację  zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala  się  dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji
rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5
i  załącznikiem nr 6.

§ 8

Wydatki  budżetu gminy obejmują  planowane kwoty dotacji  udzielane  w roku 2018 – jak
w załączniku nr 7.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 226 201,23 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie              
z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala  się  plan  przychodów  i  kosztów  samorządowego  zakładu  budżetowego   -  jak
w załączniku nr 9. 

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 1 200 000,00 zł

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 100 000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 
4. przekazania  uprawnień  innym  jednostkom  organizacyjnym  gminy  do  zaciągania

zobowiązań  z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  budżetowym  i  w  latach
następnych jest  niezbędna do zapewnienia ciągłości  działania  jednostki  i  z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy



5. przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  dokonywania
przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału,
z  wyłączeniem  zmian  w  planie  wydatków  powodujących  zmianę  planowanych
wydatków na wynagrodzenia

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie  realizacji  budżetu czasowo wolnych
środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja  w  roku  budżetowym  i  w  latach   następnych  jest  niezbędna  dla  zapewnienia
ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku
i  podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Opolskiego  oraz  na  tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

                                                                             


	UCHWAŁA Nr XXX/165/2017
	Rada Gminy uchwala, co następuje:
	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

