PROJEKT
z dnia 10 listopada 2016 roku
zatwierdzony przez ………………………..

UCHWAŁA Nr .....................
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia …....................... roku
w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 220, art.
221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm),

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1 . 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie

48 804 363,00 zł

z tego:
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

42 807 430,00 zł
5 996 933,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie

51 787 314,56 zł

z tego:
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

36 569 956,26 zł
15 217 358,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem
nr 3.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 982 951,56 zł, który zostanie sfinansowany emisją

obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie
2 017 048,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

1

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości

66 130,00 zł

2) celowe w wysokości

413 870,00 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

113 870,00 zł

b) na realizację zadań inwestycyjnych

300 000 ,00 zł

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 400,00 zł na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych
- dotacja podmiotowa
- dotacja celowa
2) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych
- dotacja podmiotowa
- dotacja celowa

1 538 041,29 zł
1 194 337,00 zł
343 704,29 zł
2 383 675,00 zł
2 185 675,00 zł
198 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 7. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na rok
2017 w wysokości 333 903,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr
8a.
§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się wpływy i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie
z załącznikiem nr 10.
§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na :
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1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 900 000,00 zł,
a) spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 będzie następowała z dochodów własnych gminy,
b) zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 będzie weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych
gminy;
2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2 982 591,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 017 048,44 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
2) zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do
wysokości kwot w nim określonych,
3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych ( w tym
dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków
majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu) i wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2017 w ramach paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
§ 12. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym
samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie
wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich
latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Nowa Ruda.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda.
Przewodniczący Rady Gminy
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały

Art. 211 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego
jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego
w danym roku budżetowym.
Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.
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