
  

   

Uchwała Nr XXIV/243/2013 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 12 grudnia 2013 roku 
 
 
w sprawie:  uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10  ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) 
oraz art.  211, art. 212, art. 214, art. 215, art.220,  art.222, art. 235, art. 236, art. 
237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)  
 

uchwala  się, co następuje: 
 
§ 1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 21.484.201zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 15.668.217zł 
2) dochody majątkowe w kwocie 5.815.984zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 
 
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 19.515.695zł  
zgodnie z załącznikiem  nr 2 do uchwały. 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 
12.655.305zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9.111.679zł 
w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.557.472zł 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.554.207zł 
2)  wydatki na dotacje na zadania bieżące 598.394zł 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.752.081zł 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-  3.151zł 
5) wydatki na obsługę długu publicznego 190.000zł 

  
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  
6.860.390zł, w tym: 
 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.860.390zł w tym: 

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-  3.319.823zł. 

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.968.506zł  
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów  i pożyczek. 
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.209.923zł rozchody budżetu 
w łącznej kwocie 5.178.429zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
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§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
w kwocie 2.000.000zł; 
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  2.509.923zł 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów gminy Bytom Odrzański w wysokości  700.000zł. 
 

§ 5.  W budżecie ustala się rezerwy: 
 1) ogólną w kwocie 30.000zł; 

2) celową w kwocie 30.000zł na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego; 

 3) celową w kwocie 10.000.zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 
 
§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; 
2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu  dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały. 
 
§7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do uchwały. 
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 
nr 5a do uchwały. 
 
§8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego  zgodnie  
z załącznikiem nr 6 do uchwały. 
 
§9. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej  zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 
 
§10. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących  
w kwocie 20.000zł oraz wydatki w kwocie 20.000zł na sfinansowanie zadań  
o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych. 
 
§11.1. Ustala się dochody w kwocie 75.000zł z tytułu wydawania zezwoleń    na 
 sprzedaż napojów alkoholowych  oraz wydatki w kwocie 74.000zł na realizację 
zadań  określonych    w   Gminnym   Programie Profilaktyki   i   Rozwiązywania         
Problemów Alkoholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 1000zł na realizację zadań określonych  w 
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 
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§12 Wydatki budżetu na 2014r. obejmują zadania jednostek pomocniczych 
gminy na łączną kwotę 79.997zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 79.997zł, w tym: 
 

1) sołectwo Bodzów – 10.890zł 
2) sołectwo Bonów- 8.712zł 

 3) sołectwo Bycz –10.000zł 
 4) sołectwo Drogomil – 9.159zł 
 5) sołectwo Królikowice – 8.210zł 
 6) sołectwo Małaszowice – 8.489zł 

7) sołectwo Popowo- 6.500zł 
8) sołectwo Tarnów Bycki –7.847zł 
9) sołectwo Wierzbnica – 10.190zł 
 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do : 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego 
deficytu budżetu w wysokości 2.000.000zł oraz ich zabezpieczenia  
w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody 
własne budżetu gminy; 

 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 3.000.000zł; 
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych 
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 
4)dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia 
ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 
5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających 
na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych. 

 
§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 
 
§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 
 


