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Uchwała Nr III/12/14 
Rady Miejskiej w Orzyszu 
z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Orzysz na rok 2015   
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 

215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.)  

 

Rada Miejska uchwala, co nast ępuje: 

§ 1 
Dochody budŜetu gminy w wysokości   33 538 007,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

z tego: dochody bieŜące w wysokości      28 022 834,00  zł, 

  dochody majątkowe w wysokości   5 515 173,00  zł. 

§ 2 
1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości  36 066 675,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

z tego: wydatki bieŜące w wysokości           27 598 888,31  zł, 

  wydatki majątkowe w wysokości  8 467 786,69   zł. 

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 333 786,69 zł, zgodnie  

z załącznikiem  nr 3, dotacje majątkowe w 2015 roku w wysokości 134 000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3a. 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze 

źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 029 100,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,  

        - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, 

§ 3 

Przychody budŜetu w wysokości 3.800.013,08 zł, rozchody w wysokości 1.271.345,08 zł, 

deficyt budŜetu w wysokości 2.528..668,00 zł zostanie sfinansowany kredytem , zgodnie z 

załącznikiem nr 7. 

§ 4 
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych, zaciąganych na: 

1. finansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie – 1.000.000,00 zł, 

2.  finansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie –  2 528 668,00  zł, 

     3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych poŜyczek i kredytów 

w kwocie  - 1.271.345,08 zł, 
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§ 5 

1. Ustala się dochody w kwocie  200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  198.000,00 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych  

w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

 
§ 6 

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402  

ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2013 r. , poz. 1232 ze zm.): 

1. dochody w wysokości           120.000,00  zł, 

2.  wydatki w wysokości            120.000,00  zł. 

 

§ 7  

Wydatki budŜetu na  2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną 

kwotę –  255 106,58  zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 

255 106,58  zł – zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu jednostki samorządu 

terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. 

§ 9 
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie  dla:  

      samorządowych zakładów budŜetowych: przychody –  1 755 000,00  zł, koszty 

       -  1 760 000,00  zł,  zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Plan dochodów w łącznej kwocie  rachunku dochodów samorządowych jednostek 

budŜetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  

i wydatków nimi finansowanych: dochody – 519 000,00  zł; wydatki –  519 000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 
§ 10 

Wydatki przypadające do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i 

gwarancji udzielonych przez gminę to kwota 179.996,00 zł. 

 

     § 11 
1. Rezerwa ogólna wynosi 133.000,00 zł. 

2. Rezerwa celowa wynosi   267.000,00  zł, z tego: 

- 67.000,00.  zł na zarządzanie kryzysowe, 

- 200.000,00 zł na „BudŜet Obywatelski” . 
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§ 12 

1. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów 

wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 

Uchwały, na: 

a. finansowanie przejściowego deficytu budŜetu, 

   b.  finansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie –  2 528 668,00  zł, 

   c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów, 

2. Ponadto upowaŜnia się Burmistrza do: 

 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych 

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy. 

2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale, rozdziale i paragrafie 

pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania, 

 3) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń. 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych  

  bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu gminy. 

 

§ 13 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza. 

 

§ 14 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

 

        Przewodniczący Rady  

               Adam Myka 


