
 1 

Uchwała Nr XVI.119.2015 

Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia 30 grudnia 2015r. 

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2016. 

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

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  

art. 217, art. 222,  art. 235,  art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.885, z późn. zm.) Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie  16.783.899,00 zł, 

 z tego: 

a) dochody bieżące – 16.283.899,00 zł, 

b) dochody majątkowe – 500.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 15.975.819,58 zł,  

z tego: 

a) wydatki bieżące – 15.271.839,58 zł, 

b) wydatki majątkowe – 703.980,00 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają  

     zestawienia nr 1-7. 

4. Limity wydatków majątkowych – w kwocie 703.980,00 zł, 

     zgodnie z załącznikiem nr 3. 

5. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 808.079,42 zł 

 

§ 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 808.079,42 zł  

       z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 808.079,42 zł 

       rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) inwestycyjną w wysokości                               -    200.000,00 zł, 

2) ogólną na wydatki bieżące w wysokości                   -      85.200,00 zł, 

3) celowe w wysokości            -     42.000,00 zł, 

a) zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł, 

b) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.000,00 zł, 

 

§ 4. Dochody i wydatki w kwocie 1.693.994,00 zł związane z realizacją zadań z  

     zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

     zgodnie z załącznikami nr 5, 5a i 6. 

 

§ 5.1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                            

w kwocie  -  83.150,00 zł, 

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75.650,00 zł, 

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania  

     Narkomanii – 7.500,00 zł. 
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§ 6.1 Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 184.000,00 zł, 

2.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące 

i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 156.000,00 zł,                  

zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w kwocie - 15.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

   2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  

       kwocie 560.000,00zł i wydatki w kwocie 589.460,00zł. 

 

§ 8. Zabezpiecza się w budżecie gminy środki finansowe przeznaczone na Fundusz Sołecki 

dla poszczególnych sołectw w kwocie ogółem 210.487,00zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

  

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego  kredytu  na pokrycie występującego           

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 

 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągnięcia kredytu  krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 9, 

2) dokonywania zmian  na wynagrodzenia i uposażenie wynikające ze stosunku pracy w 

ramach wydatków bieżących w obrębie tego samego działu, 

3) dokonywania zmian w planach finansowych wydatków rocznych majątkowych między 

zadaniami w obrębie tego samego działu,  

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia oraz 

wydatków majątkowych  

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

§ 11. Wysokość długu Gminy Stara Kamienica na koniec roku 2016 wynosi 13.856.383 zł. 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji  

        w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


