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UCHWAŁA NR V/43/19
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 stycznia 2019 r.
(tekst ujednolicony na 30 maja 2019 r.)

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 98 401 869 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 88 117 032 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 284 837 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości
103 891 304 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 81 494 197 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 393 107 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
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§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną na inwestycje 104 841.zł,
celową w wysokości 245 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
celową w wysokości 121 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
celową w wysokości 14 410 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem
nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5 489 435 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu kredytu w wysokości 1 179 000 zł oraz przychodami pochodzącymi
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 4 310 435 zł.
§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 22 974 994 zł oraz rozchodów
17 485 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 146 988 zł i wydatki na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości 18 141 097 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.
2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane
z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 51 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 325 318 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 190 691 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody 520 370 zł;
2) wydatki 520 370 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r.:
1) dochody 80 000 zł;
2) wydatki 80 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12. Ustala się dochody w kwocie 275 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 319 391 zł na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
5 000 000 zł;
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 179 000 zł;
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 485 559 zł, w
tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, środkami
pochodzącymi z nowego zobowiązania, i która przyczyni się do obniżenia łącznego
kosztu obsługi długu - w wysokości 14 885 559 zł.
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§ 14. Upoważnia się Wójta do:
zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł;
zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
1 179 000 zł;
zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
17 485 559 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku
budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, i która przyczyni się do
obniżenia łącznego kosztu obsługi długu - w wysokości 14 885 559 zł;
dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy
oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem
przeniesień z rezerwy ogólnej;
zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia
lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich
albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku
budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2019, czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę
finansową Gminy Lubicz;
samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.

§ 15. Na rok 2019 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony
w art.63 ust.1 Statutu Gminy.

