
UCHWALA NR XXIV/188/2016 
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 29 GRUDNIA 2016 r. 

w sprawie uchwalenia budżeu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2017 

N a podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gmitmym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, 
art.215, art. 222, art. 235, art.236 art. 237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) 
Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje: 

§l. Uchwala się budżet Gminy i Miasta w Drzewicy na 2017 rok. 
§ 2. U stała się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - 40.712.779,00 złw tym: 

l . dochody bieżące w wysokości 
2. dochody majątkowe w wysokości 

zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały. 

- 40.049.957,00 zł 
662.822,00 zł, 

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości- 44.758.416,00 zł w tym: 

l. wydatki bieżące w wysokości - 37.011.496,00 zł 
2. wydatki majątkowe w wysokości - 7.746.920,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 
4.045.637,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

l. zaciągniętych pożyczek - 2.500.000,00 zł 
2. wolnych środków - 1.545.637,00 zł 

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.081.637,00 zł oraz łączną 
kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.036.000,00 zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały. 

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości- 669.000,00 zł z czego: 
l. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki- 344.000,00 zł 
2. rezerwy celowe w wysokości- 325 .000,00 zł, w tym: 
-kwota 175.000,00 z przeznaczeniem na na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków 

z zakresu zarządzania kryzysowego 
-kwota 100.000,00 zł na zadania z tytułu wydatków w ramach budżetu obywatelskiego 
-kwota 50.000,00 zł na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administaracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami; Nr 4, Nr 5, Nr 6 
do uchwały. 



§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie 
z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 

§ 9. Ustala się dochody w kwocie- 780.000,00 zł oraz wydatki w kwocie- 818.300,00 zł 
związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. ze zmianami o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§ 10. Ustala się dochody w kwocie- 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151 .000,00 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki 
w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 

§ 11. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr l O do uchwały. 

§ 12.Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 
-294.853,14 z tego: 
l. wydatki bieżące w wysokości- 95.097,30 zł 
2. wydatki majątkowe w wysokości- 199.755,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do 
uchwały. 

§ 13. Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z otrzymanych opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w kwocie- 30.000,00 zł przeznaczone są na wydatki ujęte w 
rozdziale 90001 -gospodarka ściekowa i ochrona wód w§ 6050 w kwocie- 30.000,00 zł 

§ 14. W planie wydatków budżetu w dziale 900 rozdział 90005 § 4300 zabezpiecza się kwotę 
15.000,00 zł na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć 
dachowych na terenie gminy" 

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na: 
l. kosztów obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów- w kwocie- 100.000,00 zł 
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie- 2.500.000,00 zł 
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie - 3.000.000,00 zł 

§ 16. Upoważniasie Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy do: 

l. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań 
określonych w § 15 uchwały. 

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnymjest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym. 

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia 
ze stosunku pracy. 

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że 
nie spowoduje to likwidacji istniejącego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego 
z wyłączeniem przedsięwzięć z WPF. 

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 



niż bank prowadzący obsługę gminy. 
6. udzielania w roku 2017 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000,00 zł 
7. Zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym In blanco wraz 

z deklaracją wekslową. 
8. zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów 

i projektów wekslem własnym In blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie 
wymaganej przez dysponenta środków. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzwi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2017 r. 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy. 


