Uchwała Nr XLVIII/296/17
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 w związku z art. 2
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077)
Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości
66 653 412,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41 768 804,46 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 24 884 608,21 zł, w tym z tytułu dotacji i środków
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych w kwocie 18 861 081,21 zł.
§2
Ustala się zgodnie z tabelą nr 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości
75 650 416,85 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34 982 809,12 zł.;
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 355 664,12 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 854 817,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9 500 846,61 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 943 000,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 907 834,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu w kwocie 776 311,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40 667 607,73 zł., w tym wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w kwocie 40 667 607,73 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie
30 081 654,73 zł.
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§3
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 997 004,18 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 918 822,07 zł,
2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 078 182,11 zł
§4
Ustala się zgodnie z tabelą nr 3 przychody budżetu w kwocie 10 672 092,68 zł i rozchody
budżetu w kwocie 1 675 088,50 zł.
§5

1. Ustala się zgodnie z tabelą nr 4 plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

2. Ustala się zgodnie z tabelą nr 5 plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.
§6
Ustala się zgodnie z tabelą nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków
pomocy.
§7
Ustala się zgodnie z tabelą nr 7 wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok.
§8
Ustala się zgodnie z tabelą nr 8 plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
§9
Ustala się dochody w kwocie 182 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 182 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 10
Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną
wód.
§ 11
Ustala się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 225 240,00 zł,
2. celową w kwocie 111 760,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.
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§ 12
Zatwierdza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 13
Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
2) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 918 822,07 zł,
3) emisji papierów wartościowych

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

pożyczek i emisji obligacji w kwocie 1 590 511,00 zł.
4) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 078 182,11 zł,
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów

na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań do ustalonego limitu,
3) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu
wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu
wydatków majątkowych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15
1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych
w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają
wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają
niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.
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§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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