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PROJEKT         

UCHWAŁA NR …………… 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia ……………. roku 

 

w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art.214, 

art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) oraz uchwały nr 

XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

 

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 55 012 000,00 zł z tego:  

1) Dochody bieżące: 31 617 407,00 zł 

2) Dochody majątkowe: 23 394 593,00 zł. 

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa  załącznik nr 1 i załącznik 

nr 1 a.  

 

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 55 786 000,00 zł z tego: 

1) Wydatki bieżące: 30 009 056,00 zł 

2) Wydatki majątkowe: 25 776 944,00 zł 

Podział wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów określa 

załącznik nr 2 . 

3) Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości  

25 776 944,00 zł określa załącznik nr 3. 

 

§ 2.1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości  774 000,00 zł.   Źródłem pokrycia deficytu są 

przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 774 000,00 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 550 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.  

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 776 000,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 4.  

 

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 320 000,00  zł z tego :  

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 220 000,00 zł 

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 100 000,00 zł 

 

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

i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem 6. 
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§ 5. 1 Ustala się dochody w kwocie 153 500,00  zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 2. Ustala się wydatki w kwocie 137 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 16 200,00 

zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie  

z załącznikiem nr 7.  

§ 6.  Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 

ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 roku 

poz. 799 z póź. zm. ) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 7. Ustala się rachunek wydzielonych dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszyca 

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 8. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące 

i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.  

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10.    

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12.   

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok 

zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 12. Ustala się roczne limity dla: 

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł. 

2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 2 550 000,00 zł. 

§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do: 

1. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń  

i zmniejszeń środków na wynagradzania ze stosunku pracy, oraz zmniejszeń i zwiększeń 

jednorazowo do kwoty 200 000 zł na zadanie inwestycyjne.  

2. zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku  przejściowego deficytu 

do  maksymalnej kwoty 3 000 000 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 

2019 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i 

deklaracja wekslowa. 

3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2019 w innych 

bankach, niż bank prowadzący obsługę Gminy.  

§ 14. 1.Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni 

dzień każdego miesiąca, do dnia 7-go następnego miesiąca na rachunek budżetu Gminy, za 

wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. 
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2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych  

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają 

niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy 

Głuszyca.  
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Uzasadnienie 

do Uchwały nr ………………….. 

Rady Miejskiej w Głuszycy  

z dnia ………………………. roku 

 

  

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca  na 2019 rok został sporządzony  

z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy oraz rodzajów wydatków 

przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i został przygotowany na podstawie: 

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 

zm.), 

2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1530), 

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 

zm.) 

4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), 

5. Uchwały Nr XLII/231/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku  w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca 

6. Zarządzenia Nr 72/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2018 roku , sprawie opracowania 

materiałów planistycznych do projektu Uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2019 rok, 

7. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 

z późn. zm.), 

8. informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku o rocznych planowanych 

kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 

2019 rok oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych, 

9. informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. o ujętych w projekcie 

ustawy budżetowej na 2019 rok kwot: 

a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami, 

b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej, 

c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, 

d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 

10. informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 22 października 

2018 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 

11. oszacowania przewidywanych dochodów własnych, 

12. analizy spłaty i obsługi długu. 
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Prognozowane dochody Gminy Głuszyca na 2019 rok zostały wykazane według działów 

klasyfikacji budżetowej (zgodnie z załącznikiem nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i 

majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 a). 

 

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako: 

- dochody z podatków i opłat, 

- udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa, 

- dochody z majątku gminy 

- pozostałe wpływy 

- subwencje 

- dotacje celowe z budżetu państwa. 

 

Przy planowanych dochodach bieżących uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie 

określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz  

z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 

wynikają z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych  

z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego 

Biura Wyborczego. 

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako: 

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 

- dochody ze sprzedaży majątku, 

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

 

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, iż organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane 

wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową  

z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. 

 

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok 

zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane 

 z obsługą zadłużenia. 

Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1401 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia  

i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

 

Budżet Gminy Głuszyca na  2019 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

 

W budżecie na 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 774 000,00 zł w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. 

 

 


