
 

 

UCHWAŁA NR XI/90/2011 

RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, 

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

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

oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 

pkt 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,  

art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3  

i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącz-

nej kwocie 10.094.940,- z tego:  

a) dochody bieżące w kwocie 9.600.049,- w tym 

z tytułu dotacji na finansowanie wydatków 

z udziałem środków z UE − 19.512,-  

b) dochody majątkowe w kwocie 494.891,- w tym:  

− z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków UE − 68.891,-  

− dochody ze sprzedaży majątku 426.000,-  

zgodnie z załączoną tabelą nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej 

kwocie 11.069.079,- z tego:  

1) wydatki bieżące w wysokości 9.075.816,- z tego:  

a) wydatki jednostek budżetowych 7.117.253,- 

w tym:  

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

4.991.805,-  

− wydatki związane z realizacją zadań statu-

towych 2.125.448,-  

b) dotacje na zadania bieżące 355.962,-  

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1.412.601,-  

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorial-

nego 190.000,-  

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.993.263,- z tego:  

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.900.763,- 

w tym:  

− na programy finansowane z udziałem środ-

ków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 uofp 1.764.511,-  

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego 92.500,- 

zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu 

w wysokości 974.139 zł, który zostanie sfinansowany 

pożyczką na wyprzedzające finansowanie.  

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 

2.126.824,- oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 

1.152.685,-.  

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty 

realizowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlega-

jących zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgod-

nie z załączoną tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-

zacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załączoną tabe-

lą nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie 

z załączoną tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związa-

nych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie  

z załączoną tabelą nr 7 i tabelą nr 8 do niniejszej uchwa-

ły.  

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:  
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1) na zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu na 

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 

gminy w kwocie 1.000.000,-  

2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 

2012 w kwocie 2.126.824,- w tym na sfinansowa-

nie planowanego deficytu budżetu w kwocie okre-

ślonej w § 2 ust. 1.  

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 

20.000,-.  

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 

59.500,-, z tego:  

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości 20.000,-  

b) na wypłatę dodatków jednorazowych dla nauczy-

cieli - 39.500,-.  

§ 8. 1. Ustala się kwoty dotacji udzielanych 

z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należą-

cym do sektora finansów publicznych zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na ra-

chunku samorządowej jednostki oświaty Gimnazjum 

w Wiadrowie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniej-

szej uchwały.  

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 49.875 zł 

z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-

holowych oraz wydatki na realizację zadań określo-

nych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 

49.875 zł zgodnie z tabelą nr 9.  

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania reali-

zowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na 

sołectwa zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwa-

ły.  

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1. Zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach 

określonych w § 6.  

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy.  

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków 

na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu 

klasyfikacji budżetowej.  

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwe-

stycyjnych w ramach działu bez zmian zakresu rze-

czowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań 

inwestycyjnych.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Paszowice.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:  

Szczepan Eugeniusz Rojak 
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