
 

 

UCHWAŁA NR XVII/115/11 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz 

art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 

art. 235−237, art. 239, art. 242, oraz art. 258 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz  

art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, 

poz. 1076) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy 

w kwocie - 22.739.031 zł  

1) Dochody bieżące − 19.915.659 zł  

2) Dochody majątkowe − 2.823.372 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-

cie − 24.793.831 zł  

1) Wydatki bieżące: 19.561.269 zł  

a) Wynagrodzenia i pochodne − 7.903.669 zł  

b) Pozostałe bieżące związane z realizacją statu-

towych zadań − 5.667.265 zł  

c) Dotacje na zadania bieżące − 1.496.446 zł  

d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych − 

3.661.832 zł  

e) Wydatki na obsługę długu publicznego − 

500.000 zł  

f) Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków z budżetu Unii Europejskiej − 322.557 

zł  

2) Wydatki majątkowe − 5.232.562 zł  

a) Wydatki inwestycyjne − 5.232.562 zł  

w tym na programy finansowane z udziałem 

środków z budżetu Unii Europejskiej  

4.585.224 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwe-

stycyjnych  

zgodnie z załącznikiem nr 6  

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu 

w kwocie − -2.054.800 zł  

który zostanie pokryty z przychodów gminy  

2. Przychody budżetowe w wysokości − 

4.592.400 zł  

1) wyemitowanych obligacji − 4.292.400 zł  

2) zaciąganych pożyczek w kwocie − 300.000 zł  

3. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości − 

2.537.600 zł  

1) Planowanych spłat kredytów w wysokości − 

1.351.660 zł  

2) Planowanych spłat pożyczek w wysokości − 

505.940 zł  

3) Planowanych wykupów obligacji − 680.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5  

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną 

w kwocie − 25.000 zł  

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową 

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwo-

cie − 60.000 zł  

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie 

w kwocie − 300.000 zł  

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej.  

zgodnie z załącznikiem nr 7  

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego − 179.009 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 8  
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§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków ni-

mi finansowanych samorządowych jednostek budże-

towych prowadzących działalność określoną w usta-

wie o systemie oświaty w łącznej kwocie:  

1) Dochody − 320.000 zł  

2) Wydatki − 320.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 9  

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie - 

200.616 zł  

w tym:  

1) Dla samorządowych instytucji kultury w wysoko-

ści − 200.616 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 10  

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne 

w kwocie − 1.295.830 zł  

w tym:  

1) Dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych – wspólna promocja gmin − 

6.500 zł  

2) Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci 

z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach 

na terenie innych gmin − 154.330 zł  

3) Dofinansowanie działalności związanej z bezpie-

czeństwem i ochroną ppoż. − dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu gminy − 100.000 zł  

4) Dofinansowanie działalności kultury fizycznej 

i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy − 

65.000 zł  

5) Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro-

boty budowlane przy zabytkach wpisanych do re-

jestru zabytków w wysokości − 10.000 zł  

6) Dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego na obszarze administracyj-

nym Gminy − 960.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 11  

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami − 

2.308.676 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 12  

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 

zadania związane z Ochroną Środowiska w kwocie:  

1) Dochody − 588.000 zł  

2) Wydatki − 588.000 zł  

w tym inwestycyjne 513.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 13 i 6  

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wy-

sokości − 186.000 zł  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określo-

nych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych w wysokości − 

184.000 zł  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określo-

nych w gminnym programie zwalczania narkomanii 

w wysokości − 2.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 14  

§ 12. 1. Ustala się limity zobowiązań krótkoter-

minowych w kwocie - 800.000 zł  

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych 

z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościo-

wych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie − 

4.592.400 zł  

1) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

w kwocie − 2.537.600 zł  

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:  

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości limitu ustalonego w § 12 pkt 1.1.  

2) Prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych 

w punkcie 1.1. w formie weksla własnego In Blan-

co.  

3) Zaciągania zobowiązań:  

a) Z tytułu umów, których realizacja w roku na-

stępnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania gminy i termin zapłaty 

upływa w 2013 roku na łączną kwotę  

1.000.000 zł. 

4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżą-

cych polegających na przenoszeniu wydatków 

między rozdziałami i paragrafami w ramach tego 

samego działu, w zakresie planu wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych 

uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących polegających na przenosze-

niu wydatków między rozdziałami i paragrafami 

w ramach tego samego działu.  

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Halina Klepka 
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Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/115/11 

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 

2012 r. 
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