
 

                                 

                                        UCHWAŁA BUDŻETOWA  

                                           GMINY WIERZBICA                                

                                               NA  ROK 2023 

                                                Nr ………………. 

                                      z dnia ………………..  …… roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 

222, 235,.236, 237, 258 ust. 1 oraz  art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze  zm.),  

 

                                             RADA GMINY W WIERZBICY  

 

§ 1.  Uchwala plan budżetu na 2023 rok: 

 

1)  Plan dochodów w łącznej kwocie              50 692 730,11 zł 

       z tego :  

    a) bieżące w kwocie                42 426 834,11 zł 

                b) majątkowe w kwocie                            8 265 896,00 zł 

        zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą  nr 1.  

 

       2) Plan wydatków w łącznej  kwocie                         57 276 575,11  zł 

        z tego :   

     a) bieżące w kwocie                44 862 679,11 zł 

     b) majątkowe w kwocie                12 413 896,00 zł 

         zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą  nr 2  .   

 

   3)  Planowany  deficyt budżetu gminy w kwocie                                      6 583 845,00 zł                                                        

        sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu: 

a) z emisji obligacji w kwocie                                                               4 128 000,00  zł  

       b)  wolnych środków w kwocie                                                               2 455 845,00 zł                                                           

                                                                               

           

           4)  Planowane przychody budżetu  w kwocie                                    7 655 845,00 zł 

                 z tytułu:   

a) emisji obligacji w kwocie                                                                  5 200 000,00 zł 

b) wolnych środków w kwocie                                                               2 455 845,00 zł 

                                                                                             

           5)  Planowane rozchody w wysokości                           1 072 000,00 zł   

               przeznaczone  na spłatę rat kredytów w wysokości                                 1 072 000,00 zł 

 

        6)  Rezerwy w łącznej kwocie                                                                       423 866,79 zł 

             z tego: 

               a)  ogólną  w wysokości                                                                             205  000,00 zł 

      b)  celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania                                                 

                 kryzysowego w wysokości                                                                   145 000,00 zł 

            c) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości                    73 866,79 zł 

 

 

 



        7)  Plan wydatków majątkowych  realizowanych w roku 2023 zgodnie  z Tabelą nr 3                              

             do niniejszej uchwały 

 

 

      8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

             zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4. Wójt poinformuje sołtysów 

o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

9) Plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie  z Załącznikiem nr 1 do niniejszej     

      uchwały. 

 

              10)   Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  w zakresie określonym                          

                w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

a)  zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie  przejściowego deficytu w 

wysokości  1.000.000,00 zł. 

b)  z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 1 pkt 3 lit. a). 

c)  z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)  na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 1 pkt. 5. 

        

 

§ 3.   Upoważnia się Wójta Gminy do: 

 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku     

               przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej w § 2 lit. a) niniejszej   

               uchwały, 

2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emitowania papierów 

wartościowych do wysokości określonych w § 1 pkt 4 lit. a), 

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   

               bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

4) Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających 

na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami  w zakresie uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

5)  Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między 

zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej 

realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej,      

6)  Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania 

przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z 

realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, 

7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a)  zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków 

europejskich,  o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b)  zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c)  zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich. 



§ 4.   1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym                                        

          roku budżetowym, w którym zrealizowano wydatek zmniejszają kwotę wykonanych  

          wydatków. 

        2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich  

            latach stanowią dochody budżetowe. 

§ 5   1.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. 

             2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

 

 

          

 


