Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2017
Wójta Gminy Masłowice
z dnia 14 listopada 2017 r.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr ...
Rady Gminy Masłowice
z dnia ........
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Masłowice na rok 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d - e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 211 ust. 1-2 i 5, art. 212 ust. 1 i 2 pkt
2, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 226 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933,
935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się co następuje:
§1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 19 362 696,28 zł,
w tym dochody majątkowe w kwocie 2 525 930,96 zł oraz dochody bieżące w kwocie
16 836 765,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.1
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 23 172 696,28 zł, w tym
wydatki bieżące w kwocie 16 604 818,28 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie zł 6 567 878,00
zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.2.
§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3
810 000,00zl, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym.
§3. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł 3 810 000,00 zł i w tym:
1) z tytułu kredytów na rynku krajowym - 2 832 418,00 zł;
2) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 977 582,00 zł;
3) ustala się rozchody budżetu w kwocie zł 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.3.
§4. Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr
1.4.
§5. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w kwocie zł 300 000,00
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie zł 2 832 418,00
3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie zł 977 582,00
4) spłatę zaciągniętych kredytów
w kwocie zł
0,00
5) na obsługę długu
w kwocie zł
18 500,00
§6.1. Ustala się dochody budżetu związane z realizacją:

− zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie
z załącznikiem Nr 1.5
2. Ustala się wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 1.6
3. Ustala się dochody i wydatki z budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z
załącznikiem Nr 1.7
§7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora
finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza jednostek finansów publicznych określa
załącznik Nr 1.8
§8. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 45 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu w kwocie 44 800,00 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałaniu narkomani.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony
środowiska w kwocie 19 600,00 zł na realizację zadań zwiazanych z ochroną środowiska.
3. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 322 487,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
2) celową w wysokości 43 040,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
§10.Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości
11 077,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.9.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy :
1) w zakresie wykonywania budżetu do zaciągania zobowiązań określonych w § 5
uchwały oraz spłaty zobowiązań gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania gminnym jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków w ramach działu;
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w
ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym
roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego
zadania inwestycyjnego.
§12. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Masłowice, który przedstawi

informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia 2018 r. oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. do dnia 31 marca 2019r.
§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018
r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

