
Projekt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/13 
Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 
2013 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia .................... .... r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 212, 214, 
215, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 i 3 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Trzcianki 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na rok 2014 w łącznej kwocie 
69 543 392 zł, z tego: 
1) dochody bieżące w kwocie 66 998 392 zł; 
2) dochody majątkowe w kwocie 2 545 000 zł, 

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w wysokości 7 148 462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 
uchwały; 

2) dotacje na zadania własne w wysokości 1 942 873 zł; 
3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 494 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 5 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2014 w łącznej kwocie 

69 589 052 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego: 
1) wydatki bieżące w kwocie 64 235 118 zł; 
2) wydatki majątkowe w kwocie 5 353 934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, 

w tym rezerwy na wydatki majątkowe 165 000 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości 7 148 462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały; 
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2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości 6 494 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 
do uchwały.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 45 660 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest 

pożyczka. 
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciąganych 

kredytów i pożyczek w wysokości 3 004 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 

2 959 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 

w wysokości 6 004 760 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł. 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy 
Trzcianka w łącznej kwocie 5 148 249 zł, w tym: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 645 593 zł; 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 502 656 zł, 

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w kwocie zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem oraz 
określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem 
Nr 9 do uchwały. 

§ 10. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska określa załącznik Nr 10 do uchwały. 

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na 
finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik Nr 11 do 
uchwały. 

§ 12. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 629 690 zł. 
§ 13. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 197 022 zł, z tego na: 

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 
180 740 zł; 

2) wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych 
poręczeń w wysokości 189 282 zł; 

3) dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka 
w wysokości 42.000,00 zł; 
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4) dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem alkoholowym w wysokości 50.000,00 zł; 

5) pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych 
dla osób nietrzeźwych w wysokości 53.000,00 zł; 

6) dotacje na realizację programów profilaktycznych w wysokości 18.000,00 zł; 
7) dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 370 000 zł; 
8) dotacje na upowszechnianie turystyki w wysokości 10 000 zł; 
9) Turniej „IV Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica„ w porozumieniu 

z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim w wysokości 15 000 zł; 
10) zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej w wysokości 30 000 zł; 
11) pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na dofinansowanie 

działalności Warsztatów Terapii zajęciowej w wysokości 12 000 zł; 
12) promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - 

trzcianeckim w wysokości 5 000 zł; 
13) Powiatowy Przełajowy Bieg im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe w wysokości 

17 000 zł; 
14) współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w wysokości 50 000 zł (rezerwa na 

wydatki majątkowe); 
15) współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w wysokości 75 000 zł (rezerwa na 

wydatki majątkowe); 
16) realizacja programu usuwania azbestu we współpracy z powiatem czarnkowsko 

trzcianeckim i WFOŚiGW w wysokości 25 000 zł; 
17) realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 40 000 zł (rezerwa 

na wydatki majątkowe); 
18) zajęcia pozalekcyjne przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w wysokości 15 000 zł. 
§ 14. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł; 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 
wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 
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4) 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.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 17. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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