
 

 

UCHWAŁA NR III/86/14 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na 2015 rok 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.), Rada Gminy Jodłowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 15 600 000 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w łącznej kwocie: 13 846 520 zł, 

2) dochody majątkowe w łącznej kwocie: 1 753 480 zł 

2. Dochody budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej, ujmuje się w tabeli nr 1. 

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 15 900 000 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 12 430 600 zł, 

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 469 400 zł. 

2. Wydatki budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy  

klasyfikacji budżetowej wydatków oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli nr 2, w tym: wydatki majątkowe - 

w tabeli nr 2.1. 

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 300 000zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000 zł. 

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 636 500 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

336 500 zł, jak w tabeli nr 3. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

1) kredytów zaciąganych w roku 2015 w kwocie 636 500 zł, z czego na: 

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 300 000 zł, 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów- 336 500 zł, 

2) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu –  

3 000 000 zł. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 130 000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 80 000 zł; z czego: 
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1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu, w kwocie 50 000 zł; 

2) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 30 000 zł. 

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Jodłowa na 2015 rok dochody i wydatki związane z realizacją  

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – 

w tabeli nr 4. 

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Jodłowa, wynikające z odrębnych 

ustaw: 

1) art. 18
2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na 

podstawie art. 18 i 18
1 

oraz dochody określone w art. 11
1 

tej ustawy wykorzystane będą na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124, z późn. zm.); 

2) art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 

z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu 

gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, 

przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy; 

3) art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn.zm.) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w zakresie określonym w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy. 

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

60.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 60.000 zł - jak 

w tabeli nr 5, 

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, – jak w tabeli nr 6. 

4. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł i wydatki w kwocie 300.000 zł związane z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi – jak w tabeli nr 7. 

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 

dla jednostek: 

1) sektora finansów publicznych w kwocie – 297 680 zł; 

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 119 500 zł 

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu klasyfikacji 

budżetowej, polegających na przesunięciach między: 

1) rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy; 

2) rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

3) wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących wydatki na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do: 

1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł; 
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2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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