UCHWAŁA NR III/13/18
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie:
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2019
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077
z późn. zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości:
22.495.766,42 zł
z tego:
dochody bieżące
20.113.312,47 zł
dochody majątkowe
2.382.453,95 zł
Szczegółowy podział dochodów wg działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości:
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

22.396.665,66 zł
18.333.678,27 zł
4.062.987,39 zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków na poszczególne cele zawiera załącznik nr 2.
§2
1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
99.100,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Planowane przychody z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego wynoszą
1.205.152 zł i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek.
3. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.304.252,76 zł.
Planowane przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§3
Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1. zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty
1.200.000 zł,
2. zaciąganego kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
do kwoty 1.205.152 zł.

§4
Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 4.062.987,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§5
W budżecie tworzy się rezerwy:
w tym:
1. ogólną w wysokości
2. celową w wysokości,
w tym:
- na zarządzanie kryzysowe

85.000,00, zł
24.000,00 zł
61.000,00 zł
61.000,00 zł
§6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami zawarte w załączniku nr 5 wynoszą 4.657.246 zł.
§7
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na kwotę 900 zł przedstawia załącznik nr 6.
§8
Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem
nr 7.
§9
Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach:
dochody
wydatki
Zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10

121.000,00 zł
121.000,00 zł

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych na kwotę 1.279.500 zł.
2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 1.419.600 zł.
Szczegółowe zestawienie dotacji zawierające podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe
i celowe zawiera załącznik nr 9.
§ 11
Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 116.000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 10.
§ 12
Ustala się wydatki w ramach funduszy sołeckich w kocie 131.538,90 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 11.

§ 13
Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12.
§ 14
Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł oraz
wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 20.000 zł.
§ 15
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa
w §3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian w granicach działu wydatków, polegających na przesunięciach
między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących
zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących wynagradzania
ze stosunku pracy,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania
zobowiązań w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Niemcza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy

