UCHWAŁA NR XV/106/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit.c i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art.217 art. 222,
art. 235-237, 239 art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm. ), Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.686.095,00 zł
z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 32.814.595,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 1.871.500,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 38.478.247,36 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 32.295.397,36 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 6.182.850,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 3.792.152,36 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 5.183.584,50 zł w tym:
- z tytułu wolnych środków: 183.584,50 zł
- z tytułu kredytu: 5.000.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 1.391.432,14 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek,
które zostaną pokryte długoterminowym kredytem
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2020 rok określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 3. Ustala się roczne limity dla:
1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł
2. Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 5.000.000,00 zł
§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 110.000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 110.000 zł
§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej na rok 2020 przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
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§ 7. Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z realizacją
zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa Załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego prezentowanego
w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok prezentuje Załącznik Nr 10 do niniejszej
uchwały.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentowane
w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem
Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do
maksymalnej kwoty 2.000.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek do limitu określonego w §3
ust.2.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji
budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
4. Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2020, czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy lub w formie depozytu
u Ministra Rozwoju i Finansów.
§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich
latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody
budżetu Gminy.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku
budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku
budżetowym.
3. Otrzymane do 31 stycznia 2020 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych
w 2019 roku stanowią dochody 2020 roku, z wyłączeniem zwrotu, o których mowa w rozporządzeniu regulującym
zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań
określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.
5. Samorządowa jednostka budżetowa zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje w tej podziałce
klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Violetta Kopka
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