
            
 

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2014 

 Nr XXXVII/188/2013 

Rady Gminy Słubice 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

 

 

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

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 

art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach   publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 

zm.) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Dochody w łącznej kwocie  12.645.973,00 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie:  12.645.973,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  12.543.973,00  zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie  12.194.651,00  zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie  349.322,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

1.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w  

 kwocie 102.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej 

 zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  102.000,00 zł. 

2.  Rozchody budżetu w wysokości 102.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 

do  niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

Limit zobowiązań z tytułu kredytów  zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł. 

 

 



§ 5. 

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  91.516,00 zł.   

2. Rezerwę celową  w wysokości  29.000,00 zł na realizację zadań własnych z 

    zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

§ 6. 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 7. 

 

1. Ustala się dochody w kwocie 44.363,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.363,00 zł  na 

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych 

w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w kwocie 370.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 370.000,00 zł 

na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 

4.100,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a 

ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 

150 ze zm.) w kwocie 4.100,00 zł. 

 

§ 8. 

 

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach 

     - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 9. 

 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok,  zgodnie z 

załącznikiem nr 7  do niniejszej uchwały. 

 



§ 10. 

 

Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów  na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł, 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w 

innych bankach, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień 

wydatków między działami, 

4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań 

inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji 

zadań przyjętych. 

 

 

§ 11. 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

 

§ 12. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

 

                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                   Sławomir Januszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


