
Uchwała Nr XXX/177/16 

Rady Gminy Iłowo-Osada 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2017. 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i, pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870)  

 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 32.881.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

z tego: dochody bieżące  w wysokości  30.371.442,00 zł, 

            dochody majątkowe w wysokości  2.510.253,00 zł. 

 

§ 2 

 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.370.871,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, 

z tego:  wydatki bieżące  w wysokości 27.871.106,84 zł, 

             wydatki majątkowe w wysokości  6.499.764,16 zł /załącznik nr 3 i 4/. 

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości  6.057.082,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

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 roku 2017 w wysokości 1.497.776,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

-  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, 

- zadań  realizowanych na podstawie umów lub  porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

§ 3 

 

Deficyt budżetu gminy wynosi  1.489.176,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych 

środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń 

kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.489.176,00 zł. 

  

 

§ 4 

 

Przychody  budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł , rozchody w wysokości 810.824,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 8. 

 

§ 5 

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł, 



2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

kwocie 800.000,00 zł. 

 

§ 6 

 

1.Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż   

   napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141.478,00 zł na realizację zadań  

   określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

   85.000,00 zł a na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych  56.478,00 zł. 

2.Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym   

   programie przeciwdziałania narkomanii. 

 

§ 7 

 

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 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.): 

1) dochody w wysokości 22.000,00 zł, 

2) wydatki w wysokości  22.000,00 zł. 

§ 8 

 

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 238.493,86 zł, 

tj. środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

 

§ 9 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

stanowi załącznik nr 10. 

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (GOKiS i GBP), dla stowarzyszenia 

„Żaczek” na prowadzenie szkoły publicznej wraz z oddziałem przedszkolnym w Białutach i 

dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie na łączną kwotę 

1.604.130,10 zł,  

2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na modernizację 

budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadzie – 50.000,00 zł, dla 

gminnych spółek wodnych – 6.300,00 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 

50.000,00 zł, dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez 

juniorów, seniorów i młodzików – 88.000,00 zł oraz stowarzyszenia Caritas w Działdowie na 

prowadzenie ŚDS w Iłowie-Osadzie - 319.167,00 zł, dotacja celowa z budżetu jst na 

finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze - 26.550,00 zł. 

 

 

§ 10 

 

1.Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie  

   - przychody 1.706.084,00 zł, 

   - koszty 1.706.084,00 zł   

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

                                                               § 11 

 

1. Rezerwa celowa wynosi 86.900,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 

2. Rezerwa ogólna wynosi 34.371,00 zł. 

 



           § 12 

 

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów 

zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na: 

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

2.Ponadto upoważnia się Wójta do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami, tj. do: 

a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne 

między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,  

b) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, 

udzielanych z budżetu gminy, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji, 

c) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w 

ramach danego rozdziału i paragrafu, 

d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez 

zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy. 

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w 

planie wydatków, 

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków, w ramach działu, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

§ 13  

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 14 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko Mazurskiego. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                        Teresa Świątkowska 

 

 


