PROJEKT
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK
Nr …… / …… / ……
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia …………………………………….. roku

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c, i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art.
26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1856) Rada
Gminy Czarny Bór u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 29.000.000,00 zł
z tego:
1. bieżące
w kwocie:
25.300.000,00 zł,
2. majątkowe w kwocie:
3.700.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 31.000.000,00 zł
z tego:
1. bieżące
w kwocie:
23.600.000,00 zł,
2. majątkowe w kwocie:
7.400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie: 2.000.000,00 zł.
2. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu w kwocie: 4.200.000,00 zł,
2. rozchody budżetu w kwocie: 2.200.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Ustala się roczny limit:
1. zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,
2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 4.200.000,00 zł.
§ 6. Tworzy się rezerwy :
1. ogólną w wysokości: 165.000 zł;
2. celową w wysokości: 85.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 7. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 176.417,15 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10 do
niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych, które przeznacza się na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do
wysokości 2.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek do limitu określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem że: termin
spłaty powinien nastąpić maksymalnie do końca 2025 roku, źródło spłaty stanowić będą dochody własne gminy
a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki między
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia,
4. dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami
i paragrafami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem
tworzenia nowych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu
gminy lub innym banku.
§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonanych w tym samym roku
budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków, a dokonane zwroty nadpłat z tytułu dochodów budżetowych
pomniejszają wykonanie dochodów.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2021 r. i podlega
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

publikacji

U Z A S A D N I E N I E:

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr X/46/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały
budżetowej. Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która
uchwalana jest przez organ stanowiący tejże jednostki, tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne
i uzasadnione.

Wójt Gminy Czarny Bór
/-/
Adam Górecki

