
 

 

UCHWAŁA Nr III/12/14 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.
1)

) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1-3, 235, 236, 237, 239, 

258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 

z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 44.178.130,00 zł, z tego:  

- dochody bieżące w kwocie 40.899.480,00 zł,  

- dochody majątkowe w kwocie 3.278.650,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 

4.896.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.  

 

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.778.130,00 zł, z tego:  

- wydatki bieżące w wysokości 38.023.340,00 zł,  

- wydatki majątkowe w wysokości 8.754.790,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 

4.896.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.  

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych 

poręczeń w kwocie 487.033,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.  

4. Określa się:  

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;  

2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w wysokości 5.909.842,00 zł. 

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu 

długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 2.600.000,00 zł.  

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.554.000,00 zł i łączną kwotę planowanych 

rozchodów 1.954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. 

poz. 379 i 1072. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 

911 i 1146. 
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§ 5.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.806.973,00 zł;  

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 432.000,00 zł;  

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.  

 

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach 

oświatowych:  

1) dochody 748.920,00 zł;  

2) wydatki 748.920,00 zł;  

zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

 

§ 7. Nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 7.054.000,00 zł, w tym na:  

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.500.000,00 zł;  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.600.000,00 zł;  

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w kwocie 1.954.000,00 zł;  

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w kwocie 0,00 zł.  

 

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 

w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:  

1) gwarancje do kwoty 0,00 zł;  

2) poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł.  

 

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 0,00 zł.  

 

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 30.000,00 zł.  

 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:  

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,  

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.600.000,00 zł,  

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów do wysokości 1.954.000,00 zł,  

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

do wysokości 0,00 zł;  

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

i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;  

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę 

bankową budżetu miasta.  

 

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 299.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 525.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.  

 

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 2.088.690,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz 

wydatki w kwocie 2.088.690,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami.  

 

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości – 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:  

a) zadania bieżące 200.000,00 zł,  
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b) wydatki i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł;  

2) celową w wysokości – 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na:  

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 100.000,00 zł,  

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r., w kwocie - 280.000,00 zł.  

 

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 86.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.  

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Radosław Kędzia 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

Dochody budżetu 
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Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

Wydatki budżetu 
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Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 3865



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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