
Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia. ..2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" i „i" oraz pkt 10, art. 51 ust. 1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. póz. 1515),
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r. póz. 885, 938 i 1646, z 2014r. póz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877, z 2015r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190,1269, 1358
i 1513) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2013r. póz. 1166, z 2015r. póz. 1485) Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2016, zwany dalej budżetem.

§2

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 153.760.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 142.902.000,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10.858.000,00 zł,
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 15.837.059,00 zł,
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 1.100.000,00 zł.

§3

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kocie 167.460.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 139.181.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 28.279.000,00 zł,
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 15.837.059,00 zł,
4) wydatki w kwocie 1.080.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie rozwiązywania problemów alkoholowych,
5) wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Ustala się deficyt budżetu na rok 2016 w kwocie 13.700.000,00 zł., który zostanie



pokryty przychodami z zaciąganego kredytu w kwocie 13.700.000,00 zł.

§5

Ustala się :
1) przychody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 19.900.000,00 zł,
2) rozchody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 6.200.000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§6

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4
do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty
należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości
11.045.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§8

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 380.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z

zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 420.000,00 zł.

§9

Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych
oraz instytucji kultury Gminy Nysa na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
uchwały.

§10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołeckiego na łączną kwotę 450.441,09 zł, w podziale na Sołectwa Gminy Nysa
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§11

Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na

sfinansowanie:
- planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.700.000,00 zł,
- planowanych do spłaty w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań

w kwocie 6.200.000,00 zł,
2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na

sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 10.000.000,00 zł.



§12

Ustala się, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu przez
Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2016 nie może przekroczyć kwoty
1.000.000,00 zł.

§13

Upoważnia się Burmistrza Nysy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,

- długoterminowych na sfinansowanie w 2016 r. zobowiązań wymienionych
w § 11 pkt 1 w łącznej kwocie 19.900.000,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym 2016 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
1.000.000,00 zł,

3) udzielania w roku budżetowym 2016 pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy

§15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2016 r.


