UCHWAŁA Nr XXXV/229/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 40 000 000,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 36 864 623,60 zł;
2) majątkowe w wysokości 3 135 376,40 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 40 848 880,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 35 530 580,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 5 318 300,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
848 880,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 751 120,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów
i pożyczek na :
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 848 880,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów do kwoty 751 120 zł;
3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł.
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 208 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w kwocie 68 000 zł,
b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w kwocie 140 000 zł;
2) celową w wysokości 302 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112 000 zł,
b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie
190 000 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1)

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.
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2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
1 507 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości
1 507 000 zł.
§ 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 216 401,53 zł do dyspozycji sołectw
w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 10. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie
z Załącznikami nr 5 i 6.
§ 11. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikami nr 7 i 8.
§ 12. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z Załącznikiem nr 9.
§ 13. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
na finansowanie zadań w zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
§ 14. Ustala się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 12.
§ 16. Określa się sumę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości
5 000 000 zł.
§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych
limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 100.000 zł;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Słomiński
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