
UCHWAŁA NR XVIII/97/2016

RADY GMINY BĄDKOWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z póź. zm) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 

220, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.916.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące 16.355.046,00 zł,

b) dochody majątkowe 561.358,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w  wysokości 17.660.984,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 14.934.228,00zł w tym:

- obsługa długu w kwocie 30.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.726.756,00zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.726.756,00zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 744.580,00, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 370.411,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat 

ubiegłych w kwocie 374.169,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.226.202,24 zł rozchody w wysokości 481.622,24 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr  3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 254.496,00 zł w której wyodrębnia się:

a) rezerwę ogólną w wysokości 134.000,00 zł,

b) rezerwę celową w wysokości 120.496,00 zł, z tego na:

- realizację zadań własnych z  zakresu zarządzania kryzysowego 50.673,00 zł,

- na realizację zadań oświatowych i pomocy społecznej 69.823,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.143.200,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

2. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa w wysokości 6.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017 zgodnie z załącznikiem 

Nr 5.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 315.800,00 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr  6.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 253.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z 

załącznikiem Nr 8 i 8a,

1) dochody w wysokości  6.885,00 zł,

2) wydatki w wysokości 17.000,00 zł.
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2. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie utrzymania czystości i porządku w 

gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a,

1) dochody w wysokości  277.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości   277.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki 

budżetowej w wysokości 6.600,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: pokrycie występującego w 

ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 299.661,95.zł do dyspozycji sołectw sołeckich, zgodnie z załącznikiem 

Nr 11.

§ 15. Upoważnić Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 

uchwały,

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i 

rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przeniesienia środków 

zaplanowanych na istniejące inwestycje o ile nie spowodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w 

danym dziale,

4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 35.000,00 zł i gwarancji do łącznej kwoty 35.000,00 

zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy,

7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Zobowiązać Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 17. Ustala że będzie stosowana zasada zmniejszenia wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce 

w tym samym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: CB3BF972-76AB-46DB-9BF1-2B1215C51750. Podpisany Strona 2



§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Bądkowo

Dariusz Skierkowski
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Zał�cznik Nr 4b do Uchwały 

Rady Gminy Nr XVIII/97/2016 

DOCHODY SKARBU PA�STWA NA  2017 ROK                  
    

                                               
Lp. Dział Rozdział §** Kwota dochodu

1 2 3 4 6

1 750 75011 0690   0 

2 852 85212 0980  6.500,00 

ogółem 6.500,00
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