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PROJEKT                   UCHWAŁA Nr ...../ ... / 2015 

RADY GMINY OPORÓW 

z dnia  .. ……………….. 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, 

art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318; 2014 poz.379 i 1072) oraz art. 89, art. 211, 

212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. 2013 poz.885, 938 i 1646; 2014, poz. 379, 911 i 1146)  

RADA GMINY OPORÓW   uchwala, co następuje: 

   §  1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 2015 rok. 

   §  2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 7.650.000,00 zł ,  

 zgodnie z tabelą  Nr 1,  w tym: 
 

 1) dochody bieżące w wysokości  6.800.000,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości  850.000,00 zł,  w tym ze sprzedaży 

majątku 150.000,00 zł 

  §  3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z 

budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 

gminie w wysokości 801.326,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 

 

 §  4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości  8.156.752,53 zł, 

zgodnie z tabelą Nr 3, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 6.316.752,53 zł, 

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.840.000,00 zł. 

 

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki 

na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

w wysokości 801.326,00  zł, zgodnie z tabelą Nr 4. 

 

 § 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji 

w roku 2015, zgodnie z tabelą Nr 5.  

 

 § 7.  W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na zadania 

bieżące i majątkowe realizowane w drodze porozumień  i umów między 

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 6. 

 

 § 8.  Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają 

przekazaniu do budżetu państwa,  zgodnie z tabelą  Nr 7. 
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  § 9. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią 

planowany deficyt budżetu w kwocie 506.752,53  zł, który pokryty zostanie 

przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 

 

 § 10. Ustala się przychody budżetu w kwocie 980.000,00 zł i rozchody 

budżetu na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 473.247,47 zł, 

zgodnie z tabelą Nr 8. 

§ 11. Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 980.000,00 zł 

przeznacza się  na:  

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 473.247,47 zł 

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 506.752,53 zł 

 

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną, w wysokości 36.868,13  zł, 

2) celową, w wysokości 15.500,00 zł na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75421. 

 

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz  gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie 

z tabelą Nr 9. 

 § 14. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2015, zgodnie z tabelą Nr 10. 

§ 15. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze 

środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 

sołeckim/Dz.U.52, poz.420/ w kwocie 211.290,56 zł, zgodnie z tabelą Nr 11. 

 § 16. Ustala się wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi  w roku 2015, zgodnie z tabelą Nr 12. 

 

 

  § 17. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i 

umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotację podmiotową 

dla Samorządowej Instytucji Kultury,   zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

  § 18.  Upoważnia się Wójta Gminy  do dokonywania zmian wydatków 

bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między 

rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 
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   §  19. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

 

   1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie 

przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości  100.000,00  zł, 

 

    2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 

budżetu, 

 

     3) zaciągania w 2015 roku  kredytów  na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań 

 

    4) zaciągania w 2015 roku  kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu  

 

     5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach 

między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości  

umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w WPF Gminy  

Oporów.  

 

§ 20. Ustala się  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 

oraz emitowanych papierów wartościowych  z przeznaczeniem na: 

    1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków 

budżetowych do wysokości  120.000,00 zł 

    2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 550.000,00 zł 

 

3) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł 

 

 §  21. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 

 § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.             


