Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 240/2015
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 12 listopada 2015 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ
NA ROK 2016
nr .....................................
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia .....................................

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239 w związku z
art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1,
art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013
r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz.
238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie
 dochody bieżące w wysokości
28.428.352 zł
 dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

28.780.352 zł, w tym:

§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie
28.728.000 zł, w tym:
 wydatki bieżące w wysokości 26.965.711 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 1.762.289 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala sie plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§3
1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 52.352 zł, którą przeznacza się na spłatę rat
kredytów i pożyczek w kwocie 52.352 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.600.000 zł, z tytułu zaciągniętych
kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.652.352 zł, z tytułu spłaty kredytów i
pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę
1.600.000 zł
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł
§4
Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
135.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii w wysokości 135.000 zł,
2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł
oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w
wysokości 30.000 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5
§5
1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 32.300 zł ( rozdz. 01030
par.2850).
3. Ustala sie dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości
865.500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w wysokości 865.500 zł.
§6
1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§7
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 29.100 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 66.900 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 50.000 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 154.231 zł.

§8

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
budżetu do wysokości
1.500.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do
wysokości
1.600.000 zł
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym.
3. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz
wydatków majątkowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§9
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

