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UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie: budżetu Gminy Krupski Młyn na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 
235 ust.1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 ust. 4,5,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Krupski Młyn u c h w a l 
a 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 18 091 164,00 zł w tym: a) dochody bieżące - 12 880 
771,00 zł; b) dochody majątkowe - 5 210 393,00 zł; zgodnie z tabelą nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 976 829,00 zł w tym: a) wydatki bieżące - 11 417 
309,00 zł; b) wydatki majątkowe - 8 559 520,00 zł; zgodnie z tabelą nr 2. 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 885 665,00 zł, który zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 080 000,00 zł; - zaciągniętych kredytów 
w kwocie 805 665,00 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości: 2 580 000,00 zł z tytułu: - z zaciągniętych pożyczek 
w kwocie 1 080 000,00 zł; - zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł; zgodnie z tabelą nr 3. 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 694 335,00 zł z tytułu: - spłaty otrzymanych pożyczek - 
194 335,00 zł; - spłaty otrzymanych kredytów - 500 000,00 zł; zgodnie z tabelą nr 3. 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: - zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł; - kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
gminy w kwocie 1 885 665,00 zł. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23 000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł. 

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł, oraz 
przeznacza się kwotę w wysokości 50 000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - 
zgodnie z tabelą nr 5. 

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów 
publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych 
i celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii. 

§ 8. Wprowadza się do budżetu gminy dochody z tytułu dotacji i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 504 232,00 zł zgodnie z tabelą 
nr 4. 

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł, 
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2) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 885 665,00 zł, przy 
czym spłata zobowiązań następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku gminy, 

3) dokonywania zmian w planie: 

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) wydatków majątkowych, 

c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków 
między działami klasyfikacji budżetowej. 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach 
publicznych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Weiss

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 18 stycznia 2011 r.

Zalacznik1.doc

Tabela nr 1, nr 4, nr 3, nr 5 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 18 stycznia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2 

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.pdf

