
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/225/20 

RADY GMINY DUSZNIKI 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r., poz.713) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 

art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869
1)

), 

Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 44.963.215,56 zł. 

 w tym:  

 1)dochody bieżące  w kwocie 44.593.964,66 zł. 

 2)dochody majątkowe w kwocie 369.250,90 zł. 

2. Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.  

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  

 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami w wysokości  - zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do uchwały        

 

14.793.069,00 zł. 

 2)dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 

233.421,90 zł. 

§ 2.  

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 47.193.948,53 zł. 

 w tym:  

 1)wydatki bieżące w kwocie 42.954.466,53 zł. 

 2)wydatki majątkowe w kwocie 4.239.482,00 zł. 

 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

2. Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do 

uchwały. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  

 1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami w wysokości  - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do 

uchwały        

 

14.793.069,00 zł. 

 2)dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do  

sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 
2.560.000,00 

 3)wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł. 

 4)kwoty dotacji na zadania realizowane przez podmioty nienależące do 

sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 

675.000,00 zł. 
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 5)wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków 

europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

355.525,00 zł. 

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

2.230.732,97 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł. 

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.110.732,97 zł. 

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów   budżetu w wysokości 3.610.732,97 zł. 

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  budżetu w wysokości 1.380.000,00 zł. 

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu        500.000,00zł. 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy     1.730.732,97zł. 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów        1.380.000,00 zł. 

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 

-  przychody w wysokości 4.768.240,00 zł,  

-  koszty w wysokości 4.768.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

§ 7. Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: 

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł, 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków 

majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego, 

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w ramach rozdziału, z wyłączeniem wydatków 

na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, 

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin 

zapłaty upływa w roku następnym, 

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

prowadzący obsługę budżetu. 

§ 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 

1.400.000,00 zł. 

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,000 zł 

przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie  profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł. 

§ 10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.  mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, 

określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały pn. „Renowacja budynków znajdujących się na terenie 

Parku Dworskiego w Dusznikach” 
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§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.193.200,00 zł. 

przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem  kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

§ 12. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości   48.000,00 zł, 

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  232.000,00 zł.  

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§ 14. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 

ustawą. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Liszkowski 
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1) 

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, i 2019 r., poz. 1622,1649 i 2020 oraz z 2020 r., poz.284, 374, 568, 695 i 1175. 
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