UCHWAŁA NR
RADY MlEJSKIEJ W TMEBNlcY
Z dnia.,,,,,.,,,,,.,,,,.
Wsprawie budŻetu gminy Trzebnica na 20,13 rok.

Na podstawie ań, 18 Ust, 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r, o samożądzie
grn]ńnym (DZ, U, z 2001 r, Nr 142, poz, 1591 Z późniejszymi Zmianami) olazz at,211,212,214,215,217,
Źzz, Żes, zsa, n7,239,242,258, 264 ust,3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r,
(Dz. U, Nr 157, poz, 1240 zpóżniąszymizm anarni) Rada Miejska W Tzebnicy uchwala, co następuje;
gm]ny W Wysokości 62,806,332 Zł, W tym:
§1. Ustala sję łączną kwotę dochodóW budźetu

dochody bieźące 57,064,064 zł,
dochody majątkowe 5,742,268 Zł,
Zgadf,]e z tabelą nr 1 załączoną do niniejszejuchwały.
-

-

gminy W Wysokości 66,804.177 z],w
§2. 1,]stala sję łączną kwotę WydatkóW budżetu
" Wydatki bieżące 54.488 262 zł,
- Wydatki majątkowe 12,315.915 zł,
Zgodnie z tabelą nr 2załączonądo niniejszej uchwa]y.

tyn:

p]anowany deflcyt budźeiu W kwocie 3,997,845 Zł,
§3. Róźnica między dochodami i Wydalkami stanowi
który Zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji,
pokrycia deficytu
§4.1 Usiala się p|zychody budżetu W łącznej kwocie 7,021,160 Zł, kióre będąźródłem

budżetowego powiększonego o kwotę rozchodóW W kwocie 3 .023,315 Zł zgodnie ztabeląnr 3.
2, Ustala się lim]t Zobowiążań W 2013 r,]
1) z iytułu emisji obligacji konrunalnych W Wysokości 6,250,000 z] na Sfinansowanje planowanego
deficytu budżetu W kwoc]e 3,997,B45 zł oraz na sfinansowanie ]nw€stycji W kwoc]e 2.252,155 zł
2) Z tytułu pożyczkl Zaciąganej W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie
energiąW budynkach użytecznościpub|iczne]" -771-16az!
inwestycjipod naZWą

'Zażądzanie

3, Ustala się limit ZobowiąZań do Zaciągnięcia na sfinansowanie Występującego W ciągu

pzejściowego deijcytu

W

roku

kwocie 2.000.000 zł, ż ly,tułu zaciąganych k[edytóW,

§5.1 Twozy się rezeMę ogólnąbudżetu W Wysokości 66,827 Zł,
2.TWolzy się rezeMę celową na zaządzanie kryzysowe W Wysokości 131,673 Zł,
§6. Ustala się plan Zadań nrajątkowych pżewjdzianych do realizacjiW 2013 rckU, zgod|,ie ztabeląnr 4
załączoną do njniejszej uchwały. Wykaz ptogtamów i projektóW finansowanych Z udziałem środkóW, o
których mowa W ań, 5

ust lpkt

2 i3

usiawy zaw.len tabela 4a.

§7. Ustala się dochody Z Mułu zezwoleń na spzedaż alkoholu W kwocie 445,000 Zł oraz Wydatki
budżetu na realizację zadań określonych W gminnym programie proillaklyki irozwiąZiTvania problemóW
a]koholowych, oraz W gminnym programie pżeciwdziałanianarkomanii W kwocie 445.000 zł
§8. Ustala się dochody
gminie W Wysokości:

i

wydatki związane z rea|izacja Zadań Z Zakesu adminisiracji lządowej Zleconych

1
2.
3.

dochody 5 080,348 Zł,
wydatki; 5,080,348 zł,
dochody podlegające pżekazaniu do budźetu państwa
zgadnie z tabelą nr 5 j tabek nr 6.

-

53 000 Zł,

§9, L]siala Się dochody Z opłatikar pieniężnych Za kozystanie Ze środowjska W Wysokoścj 120,000 Zł
olaz Wydatk] na flnansowanie Zadań Gminy Tźebnica W zakresle ochrony środowiska W Wysokości
12a.000 d, zgadnle z tabelą nr
§10, Ustala się Wydatki

W

7.

ramach fundUSZU sołeckiego w wysokości 439,483 zl, zgadnie Z tabelą nr

8.

§11. Wydatki budżetu gm]ny obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 W łącznej
kwoc]e 5.305 553 Złjak w załączniku nr

1,

§12, Plzyjmuje się plan dochodóW Wydzielonych rachunkóW dochodóW
dla gminnych szkółi pżedszkolizgodnie Z Zaiącznikiem nr 2.

i

WydatkóW nimj sf]nansowanych

§13, Upoważnia się Burrnistlza doI

-

§

14.

dokonywania Zmian W planie WydatkóW polegaiących na pzenoszeniu WydaikóW na
uposażenia iWynagrodzenia że stosunku pracy, pżenoszenia WydatkóW majątkowych oraz
pżenoszenia WydatkóW pomiędZy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez Zmiany zakresu
rzeczowego Zadań mająlkowych oraz bez Wprowadzania nowrych Zadań,
pzekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gmjny do dokonpvan a Zm an
W p anie WydatkóW jednostki za Wyjątkiem Wydaików na uposażenia i wynaqrodzenia

W Zakresie Wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burn]istva do;
Zacią§njęcia ZobowiąZania Z tytułu emjsji obligacji W Wysokości 6,250,000 Zł, Z tytułu których

-

obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą pżekroczyć Wlelkości długu i kosztóW obsług
Ustaolyc' W Wie|o|elliej Proglozie Einansowej Gm ny'żebn'ca
Zac]ągnięcia pożyczki W Narcdowym FUndUsZu ochrony srodowiska na sfinansowanie
inwestycji pod nazwą,Zalżądzanie energią w budynkach użytecznościpublicznej" W kwocie
zaciągania kredytóW ipożyczek na sfinansowanie pzejściowego deficytu budżetu, z tytułu
których stan zadłużenia W trakcie roku nie moźe pżekroczyć |irnitu 2,000,000 zł,
iokowania W trakcie realizacji budżetu czasowo Wolnych środkóW budżetowych na rachunkach
W

§15.

innych bankach niż bank p[owadzący obsługę budżetu gminy,

Wykonanie uchwały powieza się BUmistlżowi gminy Tżebnica,

Uchwała Wchodzi W źycie z dnien] podjęcia, Z mocąobowiąZującąod
publikacji W DZienniku Ulzędowym Województwa Dolnoś]ąskiego

§,l6.

1

stycznia 2013 roku i podlega

