
 
                                                                        

        

Zarządzenie Nr 71/2017 
Wójta Gminy Przywidz  

z dnia  14 listopada  2017r.  
 

 
w sprawie przyj ęcia projektu  bud żetu Gminy Przywidz na 2018 rok              
 
 

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009r.                 
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) 
oraz  art. 30 ust. 2 pkt 1  ustawy z  dnia  8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017r, poz. 1875 ) 

 
 

zarządza si ę ,co nast ępuje : 
 

 
§ 1. 

 

           Przyjmuje się projekt budżetu na 2018 r. wraz z objaśnieniami zgodnie  

           z załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2. 

 

Projekt budżetu  wraz z załącznikami  Wójt Gminy przedstawia w biurze Rady 

Gminy w Przywidzu oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej              

w Gdańsku, celem zaopiniowania.  

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu                

w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

 



 
 
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 71/2017 
 Wójta Gminy Przywidz 
 z dnia 14 listopada 2017r. 
 

                                         Uchwała Nr  ………  
                Rady Gminy Przywidz  
                z dnia ………………r.  
 
 w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Przywidz na rok 2018      
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia           
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2017r.  
poz.1875) oraz art. 239 w związku z art. 212,  art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 
235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 oraz  art. 264 
ust.3 i 4   ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity : 
Dz. U.  z 2016 r. poz.  1870 z późn.  zm.)  
 

Rada Gminy uchwala, co nast ępuje : 
 

§ 1. 
 
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                                 31.210.705,- zł,  
w  tym: 
1)  dochody bieżące                               24.828.451,- zł,   
2)  dochody majątkowe                                           6.382.254,- zł,   
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .     

§ 2. 
 
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości                          32.036.173,- zł, 
w  tym:  
1)  wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem  nr 2                23.831.412,- zł,  
 w tym na :  
       -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            9.451.877,- zł, 
       -  wydatki związane z realizacją zadań statutowych        5.258.629,- zł, 
       -  dotacje na zadania bieżące              1.452.530,- zł, 
       -  świadczenia na rzecz osób fizycznych                          7.358.764,-zł, 
       -  wydatki na obsługę długu gminy                 142.485,- zł,  
       - programy finansowane z udziałem  środków 
          z budżetu Unii Europejskiej                                              167.127,- zł. 
 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2             8.204.761,- zł,  
 z tego na : 
       - programy finansowane z udziałem  środków 
          z budżetu Unii Europejskiej                                            8.014.540,- zł, 



Ustala się „ Plan zadań inwestycyjnych Gminy Przywidz  na rok 2018”, zgodnie         
z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
Ustala się „ Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,            
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p w roku 2018”, zgodnie  z załącznikiem        
nr 4 do uchwały. 

§ 3. 
 

Określa się  zgodnie z załącznikiem  nr 5 do Uchwały : 
1.Przychody w wysokości 1.764.068,- zł,: 

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
w wysokości   1.764.068,- zł. 

2.Rozchody w wysokości   938.600,- zł. 
 
3.Deficyt budżetu gminy w wysokości  825.468,- zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: 

a) kredytów w wysokości  825.468,- zł, 
 

§ 4. 
 

W budżecie tworzy się  rezerwy w wysokości 155.000,- zł, w tym : 
1) ogólną w wysokości                                      70.000,- zł, 
2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości      75.000,- zł,   
3) celową na wydatki w oświacie w wysokości      10.000,- zł, 

 
§ 5. 

 
W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się : 
1. Dotacje  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej    

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  w wysokości  6.695.072,- zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a. 

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości  
351.850,-  zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1.398.530,- zł, zgodnie           
z załącznikiem nr 9. 

5. Dotacje celowe udzielane  z budżetu gminy w wysokości 64.000,- zł, zgodnie       
z załącznikiem nr 10. 

6. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki 
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości   
15.000,- zł.  

 
 
 



7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych      
w wysokości 73.000,- zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.000,- zł 
oraz  w programie narkomanii w wysokości 1.000,- zł. 

8. Odpis na rzecz  Izb Rolniczych w wysokości  4.750,- zł. 
 

§ 6. 
            
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie     500.000,- zł, 
2. sfinansowanie  planowanego deficytu budżetowego w kwocie  825.468,- zł, 
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów   

w kwocie  938.600,-zł. 
§ 7. 

 
 Upoważnia się Wójta do : 
1. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami    

w obrębie działu, 
2.   dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu klasyfikacji      
      budżetowej, polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków     
      majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, 
2. dokonywania  zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy oraz pochodne od nich, w ramach działu klasyfikacji   budżetowej, 
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 
4.  zaciągania zobowiązań: 

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,                
  na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 

            bezzwrotnych  środków zagranicznych oraz na zadania wynikające                   
            z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4, 

     - z tytułu kredytów i pożyczek  do wysokości poszczególnych limitów    
       zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały. 

     
§ 8. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 9. 
. 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku  i podlega publikacji           
w Dzienniku  Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 

 
 



 
 
Uzasadnienie : 
W celu realizacji w roku 2018 zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu 
administracji  rządowej zleconych ustawami, niezbędne jest uchwalenie budżetu. 
 
 
 
Wnioskodawca: 
 
Wójt Gminy Przywidz 
Marek Zimakowski  
 
 
Sporządził: 
 
Skarbnik Gminy 
Barbara Borowska



  

 


