
                                                           UCHWAŁA  NR.............................                                   
                                                           RADY  MIEJSKIEJ w Głogówku 
                                                           z dnia ................................ 
 
 
                        w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust .2 , pkt 4, pkt 9, lit.”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r – poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, 
poz.1072)  )  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 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 885, 
poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 )   , Rada Miejska w Głogówku uchwala,  
co następuje: 
  

                                                                          § 1 
 
Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2015 r. 
 
                                                                          § 2 
 
Ustala się dochody budżetu gminy  na kwotę  38.580.026,00 zł , z tego: 

- dochody bieżące na kwotę  36.009.026,00  zł 

w tym: -  dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji 
                rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę  2.205.510,00 zł 
            -  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 240.000,00  zł 
- dochody majątkowe na kwotę  2.571.000,00 zł 

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 . 
 
                                                                          § 3 
 
Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę  38.580.026,00 zł, z tego: 

- wydatki bieżące na kwotę  34.589.952,00 zł 
   w tym: 
          - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
             innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę  2.205.510,00 zł 
          -  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
             problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie 
             na kwotę  240.000,00 zł 
- wydatki majątkowe na kwotę  3.990.074,00 zł  
Zgodnie z załącznikiem nr  1,3,4, 9,10 . 
                                                      

§ 4 
 
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości : 
- przychody   -     2.032.812,00 zł 
- rozchody     -     2.032.812,00 zł 
Zgodnie z załącznikiem nr  5 . 
 



§ 5 
 
 Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego wg załącznika nr 6.  
 

§ 6 
 
 Ustala się plan wydatków ze środków wyodrębnionych na fundusz sołecki – zgodnie  
 z  załącznikiem nr  7. 
 

§ 7 
 
1. Zestawienie i zakres dotacji  udzielanych z budżetu na 2015 rok określa załącznik nr  8. 
2. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie  
    z załącznikiem nr 10 . 
 

§ 8 
 
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości       53.300,00 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości    181.608,00 zł 
     w tym: 
    - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  -   86.700,00 zł   
    - na wydatki z tytułu poręczeń                                                -   94.908,00 zł 
 

§ 9 
 
Ustala się kwotę wydatków –   94.908,00 zł przypadającą do spłaty w roku budżetowym 2015 
z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Głogówek. 
                                                                  
 

§ 10 
 

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie   
     4.032.812,00 zł . 
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych 
     przez Burmistrza w kwocie  2.000.000,00 zł . 
 
 
 

§ 11 
 

Upoważnia się Burmistrza do : 
1) zaciągania kredytów i pożyczek   na pokrycie  występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości  2.000.000 zł . 
2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i 

uposażenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków 
majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji 
budżetowej, 



3) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Głogówek 
do zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2015 rok wolnych środków budżetowych  
na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu 
gminy. 
 

 
§ 12 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 
 
 

§ 13 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku  i podlega publikacji  
 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 

 
                                                                    
 

                                              
 
                                                                                    PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ 
                                                                                                       W GŁOGÓWKU 
 
                                                                                               Mieczysław  Hołówko                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


