
Uchwała Budżetowa na rok 2015 
Nr 13/V/15 

Rady Miejskiej w Szydłowcu 
z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska 
w Szydłowcu uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 

Ustala plan budżetu Gminy Szydłowiec na 2015 rok: 
1) Plan dochodów w łącznej kwocie      54.184.387 zł,  

z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie       50.165.585 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie         4.018.802 zł, 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. 
 

2) Plan wydatków w łącznej  kwocie      53.610.387 zł 
z tego: 
a) wydatki bieżące w kwocie      47.254.021 zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie       6.356.366 zł, 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2. 
 

3) Nadwyżkę w wysokości        574.000 zł 
z przeznaczeniem na: 
 planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie  574.000 zł 

 
4) Planowane rozchody w wysokości      574.000 zł, 

przeznaczone na : 
 wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie    574.000 zł, 

 
5) Rezerwy w łącznej kwocie        1.322.000 zł 

a) ogólną w wysokości        350.400 zł, 
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w wysokości         99.600 zł, 
c) celową na wydatki majątkowe związane z infrastrukturą drogową  

w wysokości        100.000 zł, 
d) celową na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska w wysokości    100.000 zł, 



e) celową na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych w wysokości       672.000 zł 

 
6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015zgodnie z Tabelą nr 3 do 

niniejszej uchwały. 
 

7) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4. Burmistrz poinformuje 
sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 
8) Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 2. 
 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, przeznaczonych na 
sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000 zł 

 
§ 3. 

Upoważnia się Burmistrza do: 
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały. 
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 
3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot: 
a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy , 
b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne z wyłączeniem zmian 

zakresu zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu. 
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł. 

 
§ 4. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 

2015 roku. 
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Marek Koniarczyk 


