
 

 

UCHWAŁA NR XXI/95/12 

RADY MIEJSKIEJ W MIEROSZOWIE 

z dnia 18 stycznia 2012 r. 

uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na 2012 rok  

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. 258, art. 264 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust. 4 ustawy 

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, 

poz. 590) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) 

Rada Miejska w Mieroszowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wyso-

kości − 26.054.939 zł z tego:  

1. Dochody bieżące − 21.776.137 zł, z tego:  

1) dochody z podatków i opłat − 5.585.800 zł  

2) dochody z tytułu umów cywilnoprawnych − 

200.500 zł  

3) udziały w podatkach stanowiących dochody bu-

dżetu państwa − 3.616.101 zł  

4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 

z zakresu administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie 1.768.815 zł  

5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących − 704.100 zł  

6) dotacje celowe w ramach programów finans.  

z udziałem środków europejskich − 68.860 zł  

7) subwencja ogólna − 5.940.861 zł z tego:  

a) część oświatowa − 4.442.110 zł  

b) część wyrównawcza − 1.277.686 zł  

c) część równoważąca − 221.065 zł  

8) Pozostałe dochody − 3.891.100 zł  

2. Dochody majątkowe − 4.278.802 zł w tym: 

środki na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z UE − 1.427.440 zł. Dochody 

wg źródeł z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy 

klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 

25.020.637 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące w wysokości 21.610.115 zł 

z czego:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

9.860.936 zł  

b) wydatki związane z realizacją zadań statuto-

wych 6.512.894 zł  

c) dotacje na zadania bieżące 1.560.707 zł  

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3.315.578 zł  

e) wydatki na obsługę długu publicznego 360.000 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.410.522 zł 

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

3.366.022 zł na zakup i objęcie udziałów 44.500 zł 

z czego na wydatki inwestycyjne na programy fi-

nansowane z udziałem środków z UE 1.270.000 zł. 

Wydatki wg źródeł z podziałem na działy i roz-

działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami 

stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 

1.034.302 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w roz-

chodach budżetu spłatę zaciągniętych kredytów.  

2. Ustala się przychody z tytułu zaciąganych kre-

dytów w wysokości 604.586 zł  

3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty w 2012 ro-

ku rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.638.888 zł. 

4. Podział przychodów i rozchodów zawiera za-

łącznik nr 3 do uchwały.  

§ 3. 1. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe 

udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora fi-

nansów publicznych i spoza sektora finansów pu-
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blicznych zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do 

uchwały.  

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wy-

sokości − 100.000 zł  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określo-

nych w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych w wysokości − 95.000 zł  

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w za-

kresie przeciwdziałania narkomanii − 5.000 zł  

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków ra-

chunków dochodów jednostek w następujących kwo-

tach (zbiorczo):  

1) dochody − 15.800 zł  

2) wydatki − 15.800 zł  

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 

1 zawiera załącznik nr 6 do uchwały.  

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z za-

łącznikiem nr 7 do uchwały.  

2. Ustala się dochody, które podlegają przekaza-

niu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączni-

kiem nr 8 do uchwały.  

3. Ustala się dochody, które podlegają przekaza-

niu na dochody gmin, związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączni-

kiem nr 9 do uchwały.  

§ 7. Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych 

planowanych do realizacji w 2012 r, zgodnie z za-

łącznikiem nr 10 do uchwały.  

§ 8. Przyjmuje się programy i projekty realizo-

wane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

w wysokości 1.300.060, zgodnie z załącznikiem nr 11 

do uchwały.  

§ 9. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują kwotę 

87.828 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lute-

go 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,  

poz. 420), zawarte w załączniku nr 12 do uchwały.  

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadze-

niem środków z kar i opłat za gospodarcze korzysta-

nie ze środowiska zaplanowano w kwocie 102.500 zł 

a rozdysponowanie i podział przedstawiono z załącz-

niku nr 13 do uchwały.  

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki 

nieprzewidziane w wysokości 21.800 zł.  

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wy-

sokości 57.200 zł, rezerwę celową na remont pieca 

w MCK i Urzędzie Miejskim w Mieroszowie w kwo-

cie 57.600 zł oraz rezerwę celową na budowę centrum 

sportowo-edukacyjnego II etap szkoła podstawowa 

33.978 zł.  

§ 12. 1. Ustala się roczne limity dla:  

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąga-

nych na sfinansowanie występującego w ciągu ro-

ku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

3.000.000 zł.  

2) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoter-

minowych zaciąganych do kwoty 604.586 zł.  

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 3.000.000 zł,  

2) zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW 

w łącznej wysokości 604.586 zł przeznaczonego 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 

na finansowanie inwestycji,  

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegają-

cych na przesunięciach między rozdziałami planu 

wydatków bieżących w zakresie środków na upo-

sażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

w ramach danego działu,  

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo 

wolnych środków budżetowych na rachunkach 

w innym banku niż bank prowadzący obsługę bu-

dżetu.  

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe 

Gminy Mieroszów zwroty wydatków dokonanych w 

tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie 

wydatków w tym roku budżetowym.  

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy 

Mieroszów zwroty wydatków dokonanych w po-

przednich latach budżetowych podlegają odprowa-

dzeniu na rachunek budżetu Gminy Mieroszów.  

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-

strzowi Mieroszowa.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Gubernat 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej  
Gminy Mieroszów na 2012r.Nr XXI/95/12 
Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 18 stycznia 2012r. 

 
 

 

 

 

 
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH  
  (INSTYTUCJE KULTURY)  

 NA 2012 ROK 
 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

921 92109 2480 
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE  
I KLUBY 

   1.100.000 

 
921 

 
92116 2480 BIBLIOTEKI   235.000 

  
 

 
R A Z E M   DOTACJE  PODMIOTOWE      1.335.000 

 

 

 

 

 

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA 

FINANSÓW PUBLICZNYCH  

NA 2012 ROK 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

801 80104 2540 PRZEDSZKOLA 94.155 

  
 

 
R A Z E M   DOTACJE  PODMIOTOWE 94.155 
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Załącznik nr 5 

do Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2012 rok 

Nr XXI/95/12 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 18 stycznia 2012r.   

 

 

 

 

 

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

2012 rok 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § K W O T A 

851 85195 2820 24.552 

921 92105 2820 22.000 

926 92605 2820 80.000 

 R A Z E M                    126.552 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  SEKTORA FINANSÓW  

PUBLICZNYCH 

2012 rok 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § K W O T A 

754 75404 3000 5.000 

  R A Z E M 5.000 
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