Uchwała Nr XVII/111/2019
Rady Miejskiej w Szprotawie
z 30 grudnia 2019 roku
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK GMINY SZPROTAWA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art.
214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie: 101.758.088 zł, z tego:
1)

dochody bieżące: 98.700.947,72 zł,

2)

dochody majątkowe: 3.057.140,28 zł,

- zgodnie z tabelą nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie: 99.084.648 zł, z tego:
1)

wydatki bieżące: 94.904.995,13 zł,

2)

wydatki majątkowe: 4.179.652,87 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.673.440 zł, którą planuje
się przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji
oraz na udzielenie pożyczki.
§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwotach:
1)

rozchody: 2.673.440 zł,

- zgodnie z tabelą nr 3.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: 1.343.055 zł, z tego:
1)

ogólną, w kwocie: 250.000 zł,

2)

celowe, w kwocie: 1.093.055 zł, z przeznaczeniem na:
a)

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 330.000 zł,

b)

zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:
300.000 zł,

c)

remonty: 50.000 zł,

d)

zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 200.000 zł,

e)

zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny: 50.000 zł,

f)

wydatki majątkowe: 163.055 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1)

dochody w kwocie 31.159.607 zł i wydatki w kwocie 31.159.607 zł związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

2)

dochody w kwocie 440.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 440.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

3)

dochody w kwocie 70.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowanych
w rozdziale 90019 oraz wydatków w kwocie 70.000 zł na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowanych w rozdziale 90004,

4)

dochody w kwocie 5.100.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki w kwocie 5.144.300 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi,

5)

dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody w dziale 853 rozdziale 85311 paragraf 2330 w kwocie 577.500 zł oraz wydatki
w dziale 853 rozdziale 85311 w paragrafie 2510 w kwocie 577.500 zł,
§ 7. Ustala się dotacje:

1)

dla jednostek sektora finansów publicznych:
a)

podmiotowe w kwocie: 2.377.500 zł,

b)

przedmiotowe w kwocie: 89.460 zł,

c)

celowe w kwocie: 270.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1,
2)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a)

celowe w kwocie: 928.960 zł,

b)

podmiotowe w kwocie: 1.983.980 zł.

-zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się wydatki na fundusz sołecki gminy w kwocie 440.204,90 zł.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 10. Ustala się limit łącznych zobowiązań z tytułu zaciąganych: pożyczek, kredytów
oraz emitowanych papierów wartościowych dokonanych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł.
§ 11. Ustala się łączną maksymalną wysokość pożyczek, udzielanych przez
Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szprotawy:
1)

do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,
o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych,

2)

do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,

3)

do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4)

do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 ustawy o finansach
publicznych,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szprotawy do przekazania niektórych uprawnień do

dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

