
       Uchwała Nr ….. 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia … roku 

 

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020rok 

 

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4, oraz pkt. 9 lit. c) d) i e)  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art.89, art. 211, 

art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 

ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 poz. 869 ze zmianami),   Rada Miejska w Nowogrodźcu, uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 71.054.191,88 zł, w 

tym: 

1)  dochody bieżące w wysokości 70.069.388,88 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 984.803,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej    

uchwały tabelą nr 1. 

 

 

§ 2. 

 

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 79.446.491,88 zł,           

w tym: 

1)  wydatki bieżące w wysokości 69.612.791,96 zł,  

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.833.699,92 zł. zgodnie z  załączoną do niniejszej 

uchwały tabelą nr 2 i 2a 

 

 

§ 3. 

 

1. Ustala się deficyt  budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec  w kwocie 8.392.300,00 zł. 

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu; 

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 

8.392.300,00 zł.            

 

 

§ 4. 

 

Ustala się: 

  1)   przychody budżetu w kwocie:  10.191.179,67 zł,  

2) rozchody budżetu w kwocie:     1.798.879,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

 

 

§  5. 

 

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do kwoty 350.000,00 

zł.  



§ 6. 

       Ustala się: 

1)  Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych: 

a) dochody w kwocie 631.253,00 zł. 

b) wydatki w kwocie  631.253,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

 

§ 7. 

 

Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska          

w kwocie 16.000,00 zł.  i plan wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w kwocie 42.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

 

§ 8. 

 

Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości 10.000,00 

zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające 

z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 

10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 4. 

 

 

§ 9. 

 

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

2.510.400,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami  w wysokości 2.907.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

 

 

§ 10. 

 

Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                    

w kwocie 273.830,00 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki            

i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 252.830,00 zł oraz w programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

 

§ 11. 

 

 Ustala się:  

1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami w kwocie 22.768.817,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami w kwocie 22.768.817,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 7a, 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych przez Gminę  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

w kwocie 3.250,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7b, 

4) dochody z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

Gminy w kwocie 1.158.652,00 zł. zgodnie z załącznikiem  nr 7c, 



5) wydatki z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację  bieżących zadań 

Gminy w kwocie 1.158.652,00 zł. zgodnie z załącznikiem  nr 7d, 

5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 281.000,00 

zł zgodnie z załącznikiem nr 7e. 

 

 

§ 12. 

 

Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 

1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 2.970.200,00 zł,  w  tym: 

a) dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w kwocie 2.970.200,00 zł; 

2) dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 721.325,00 zł.  w tym: 

a) na zadania bieżące  w kwocie 471.325,00 zł, 

b) na zadania inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

    

 

§ 13. 

 

Ustala się dotacje dla jednostek spoza  sektora finansów publicznych: 

1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 149.650,00 zł. w tym; 

    a) dla Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” w Czernej  w kwocie 149.650,00 zł,   

2) dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 398.000,00 zł.  w tym: 

a) na zadania bieżące  w kwocie 398.000,00 zł,  

 

 

§ 14. 

 

Przyjmuje się wysokość subwencji oświatowej w szczegółowości jednostek oświatowych, 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

 

§ 15. 

 

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 

432.285,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

 

§ 16. 

 

Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem 1.502.611,45 zł., w tym: 

1) Ogólną w wysokości  199.924,45 zł. 

2) Celową na wydatki bieżące w wysokości  1.102.687,00 zł, 

z przeznaczeniem:  

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w tym odprawy 

emerytalne i urlopy zdrowotne  – 818.900,00 zł.  

b) na nagrody Burmistrza dla  nauczycieli -35.787,00 zł. 

c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 7.000,00 zł. 

d) na zarządzanie kryzysowe  - 241.000,00 zł.  

3) Celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.  

 



§ 17. 

 

1. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do zaciągania zobowiązań w kwocie 

nieprzekraczającej 14.000.000,00 zł. z tytułu umów których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.   

2. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do przekazania uprawnień w zakresie 

zaciągania zobowiązań, do kwoty 6.000.000,00 zł.  z tytułu umów których realizacja w 

roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 

 

§ 18. 

 

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do: 

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 

3) dokonywania zmian w ramach planu wydatków majątkowych oraz pomiędzy 

wydatkami bieżącymi i majątkowymi w granicach działu klasyfikacji budżetowej z 

wyłączeniem wydatków wieloletnich. 

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie 

pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

 

 

§ 19. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

 

 

§ 20. 

 

Inne postanowienia: 

1) uzyskane przez jednostki  budżetowe zwroty wydatków dokonanych  w tym  samym  

roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają 

wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych 

z refundacjami ze środków zagranicznych.  

2) uzyskane   przez   jednostki  budżetowe   zwroty   wydatków   dokonanych   w 

poprzednich   latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na 

rachunek budżetu gminy. 

 

 

 

 

 



§ 21. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku i 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

  


