
Projekt

z dnia  15 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d ”, lit. „i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 42.680.416 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 37.092.529 zł;

2) dochody majatkowe w wysokości 5.587.887 zł; Zgodnie z  Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.081.416 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.341.460 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.356.500 zł; Zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 599.000 zł przeznacza się na wykup papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 951.000 zł;Zgodnie z  Załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.550.000 zł; Zgodnie z  Załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 93.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowychw wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 
100.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
380.000 zł, które przeznacza się na wydatki zwiazane z realizacją zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł i w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 370.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku. Zestawienie planowanych 
kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi Załącznik Nr 4.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 320.294,42 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem 
Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami, zgodnie z Zalącznikami Nr 6 i Nr 7.

§ 11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

1) Zmianu tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. u. z 2016 r. poz. 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 
1537, 60, 1475, 1529
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§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Turawa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł;

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy;

3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przenieśień w planie 
wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 
Rady Gminy Turawa

z dnia .................... .... r.
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