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PROJEKT

Uchwała Nr …..2021
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …..…. 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka  na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219
ust.2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) 

Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości  60.495.868,97 zł, w tym:

1)   dochody bieżące:     54.648.321,57 zł,
2)   dochody majątkowe: 5.847.547,40 zł,

- jak w Załączniku nr 1.
§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie  68.100.509,97 zł,
1) wydatki bieżące w wysokości       56.842.576,75 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości  11.257.933,22 zł,

- jak w Załączniku nr 2 i 3.
§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.604.641 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.000.000 zł,
niewykorzystanymi środkami, o których  mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.254.641 zł oraz
przychodami pochodzacymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.350.000 zł.

§ 4.
Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie  9.054,641 zł,
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie    1.450.000 zł,

- jak w Załączniku nr 4a i 4b.
§ 5.

1.  Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości   100.855 zł.
2.  Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie  151.134 zł.

§ 6.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  do wysokości  4.800.000 zł.

§ 7.
Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 280.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 235.000 zł oraz na
realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.000 zł.

§ 8.
Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w kwocie 5.400.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnych   w kwocie 5.400.000 zł.

§ 9.
Ustala się dochody z tytułu  gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł
oraz  wydatki związane z ochroną środowiska  w kwocie 30.000 zł.
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§ 10.
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 roku. Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z  Załącznikiem nr 5.

§ 11.
Wyodrębnia się w budżecie kwotę  387.993,92 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie 
z Załącznikiem nr 6.

§ 12.
Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych, zgodnie z  Załącznikiem nr 7.

§ 13.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 8a i 8b.

§ 14.

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

budżetu gminy do   wysokości 2.000.000 zł,
       2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia
               i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)    dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
4)    przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
        których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości    
        działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5)    przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie   
        wydatków bieżących w ramach działu,
6)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank           
       prowadzący obsługę budżetu.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza
Praszki  do kwoty 61.000 zł. 

§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 16. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 


