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Uchwała Nr ............... 

Rady Gminy .......................... 

z dnia .................... 

 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 

 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze. zm. ), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 

ze zm.), Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 49 690 477,45 zł, 

z tego dochody bieżące w kwocie 34 242 313,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 

15 448 163,65 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym: 

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

zleconych gminie ustawami w kwocie 3 507 631,00 zł, 

2)  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

85 000,00 zł, 

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000,00 zł, 

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie      

1 479 924,00 zł. 

 

§ 2 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 55 470 352,78 zł, 

z tego wydatki bieżące w kwocie 36 022 776,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 

19 447 576,69 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym: 

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 

w kwocie 3 507 631,00 zł, 

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki                                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 

85 000,00 zł,      

3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 32 000,00 zł, 

4) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w kwocie 1 480 160,00 zł; 
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§ 3 

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 779 875,33 zł. 

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 

1) kredytów i pożyczek – 4 870 831,98 zł; 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł 

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

– 694 978,35 zł 

§ 4 

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie      

6 879 875,33 zł. 

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 100 000,00 zł. 

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło 

przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3. 

 

§ 5 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w kwocie  100 000,00 zł, 

2) celowe w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł, 

 

§ 6 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4. 

 

§ 7 

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

§ 8 

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9 970 831,98 zł. 

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe 

nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł. 

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty      

2 000 000,00 zł. 

 

§ 9 

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa 

i zadania w łącznej kwocie 685 334,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 
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§ 10 

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku 

budżetowym, w kwocie 2 000 000,00 zł. 

§ 11 

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, 

których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4 000 000,00 zł. 

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 

wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3. 

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu,  innych niż 

kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 10 000,00 zł. 

 

§ 12 

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej. 

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,  o 

ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

        

              § 13 

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:  

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień 

wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 

 

§ 14 

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


