
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 19.130.2011 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, 

art.236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 

1240) z póżn. zm)  

Rada Miejska uchwala:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 21.343.898zł  

w tym:  

- dochody bieżące 20.502.182zł  

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000 zł  

- dochody majątkowe 841.716  

zgodnie z zał. Nr 1 i 2  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 23.565.520 zł w tym:  

- wydatki bieżące 18.595.855 z ł  

tego: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 210.000 zł  

- wydatki majątkowe 4.969.665zł  

zgodnie z zał. 1 i 3  

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :  

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

dochody 2.237.067zł  

wydatki 2.237.067zł  

- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  

dochody 1.000 zł  

wydatki 1.000 zł  

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.221.622 zł, który zostanie pokryty pożyczką w wys. 88.000 zł 

i kredytami w wys. 2.133.622 zł.  

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 40.000 zł  

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.221.622 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

i pożyczek - 1.566.378 zł  

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.  

- przychody 4.308.000zł  

- rozchody 2.086.378 zł  
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§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:  

- przychody 7.684.442 zł  

- koszty 7.684.442 zł  

zgodnie z zał. Nr 5  

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do oczyszczania 

i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 135.920 zł.  

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 63.000 zł  

w tym: ogólną 25.000 zł  

-celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38.000 zł  

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na 

sołectwa zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.  

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:  

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz 

wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,  

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,  

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości 40.000 zł  

-udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 50.000 zł  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

mgr Damian Pilarz 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19.130.2011 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY  

  

Dz.  T R E Ś Ć  Dochody 

w zł  

Wydatki 

w zł  

010  Rolnictwo i łowiectwo  1.500  1.677.189  

600  Transport i łączność  118.016  1.124.269  

700  Gospodarka mieszkaniowa  772.839  89.000  

710  Działalność usługowa  1.000  7.000  

750  Administracja publiczna  70.304  2.224.943  

751  Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  1.657  1.657  

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż  0  250.727  

756  Dochody od osób prawnych ,fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem  

8.737.170  0  

757  Obsługa długu publicznego  0  162.000  

758  Różne rozliczenia  8.557.488  63.000  

801  Oświata i wychowanie  310.690  11.128.975  

851  Ochrona zdrowia  0  210.000  

852  Pomoc społeczna  2.524.534  3.153.565  

854  Edukacyjna opieka wychowawcza  0  28.000  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  95.000  2.355.808  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  0  430.000  

926  Kultura fizyczna i sport  153.700  659.387  

 O G Ó Ł E M  21.343.898  23.565.520  

952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  3.788.000  0  

992  Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych  0  2.086.378  

955  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/  520.000  0  

 R A Z E M  25.651.898  25.651.898  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19.130.2011 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012  

wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA w zł.  

  

Dz.  T R E Ś Ć  
Projekt planu 

w zł  

010  Rolnictwo i łowiectwo  1.500  

 dochody bieżące  1.500  

-  w tym: wpływy z dzierżaw  1.500  

600  Transport i łączność  118.016   

 - dochody majątkowe  118.016   

 
w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3.  
118.016   

700  Gospodarka mieszkaniowa  772.839  

 dochody majątkowe  570.000  

-  w tym: przeniesienie prawa własności z tyt. nabycia nieruchomości  570.000  

 dochody bieżące  202.839  

 w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych  120.000  

 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości  28.000  

 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( adiacencka)  54.839  

710  Działalność usługowa  1.000   

 dochody bieżące  1.000  

-  w tym: dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia  1.000  

750  Administracja publiczna  70.304  

 dochody bieżące  70.304  

-  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie  48.304  

-  różne opłaty( koszty upomnień)  22.000  

751  Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa  1.657  

 dochody bieżące  1.657  

 - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone  1.657  

756  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
8.737.170  

 dochody bieżące  8.737.170  

-  w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych  4.521.441  

-  podatek dochodowy od osób prawnych  280.000  

-  podatek od nieruchomości  2.516.886  

-  podatek rolny  366.216  

-  podatek leśny  16.867  

-  podatek od środków transportu  389.560  

-  podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  49.000  

-  podatek od spadków i darowizn  55.000  

-  wpływy z opłaty skarbowej  40.000  

-  wpływy z opłaty eksploatacyjnej  1.200  
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-  podatek od czynności cywilno-prawnych  89.000  

-  wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych  210.000  

-  wpływy z opłaty targowej  165.000  

-  
wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa 

drogowego)  
5.000  

-  odsetki  30.000  

-  wpływy z opłaty produktowej  2.000   

758  Różne rozliczenia  8.557.488  

 dochody bieżące  8.557.488  

-  w tym: część oświatowa subwencji ogólnej  7.031.860  

-  część wyrównawcza subwencji ogólnej  1.525.628  

801  Oświata i wychowanie  310.690  

 dochody bieżące  310.690  

 w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych  21.200  

 wpływy z usług  289.490  

852  Pomoc społeczna  2.524.534  

 dochody bieżące  2.524.534  

-  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie  2.187.106  

-  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy  330.928  

-  wpływy z usług  6.500  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  95.000  

 dochody bieżące  95.000  

-  w tym: wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska  95.000   

926  Kultura fizyczna  153.700   

 dochody majątkowe  153.700   

-  
w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3.  
153.700   

 Ogółem  21.343.898  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19.130.2011 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012  

  

Dz.  Rozdz.  T R E Ś Ć  Projekt planu  

010   Rolnictwo i łowiectwo  1.677.189  

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  1.664.859  

  Wydatki majątkowe:  

z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 1.664.859  

1.664.859  

 01030  Izby rolnicze  7.330  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 7.330  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 7.330  

7.330  

 01095  Pozostała działalność  5.000  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.000  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 5.000  

5.000  

600   Transport i łączność  1.124.269  

 60014  Drogi publiczne powiatowe  340.000  

  wydatki majątkowe  340.000  

  z tego: dotacja celowa inwestycyjna- 340.000   

 60016  Drogi publiczne gminne  762.205  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 238.348  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 238.348  

238.348  

  Wydatki majątkowe:  

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 523.857  

w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 193.548  

523.857  

 60017  Drogi wewnętrzne  22.064  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 22.064  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 22.064  

22.064  

700   Gospodarka mieszkaniowa  89.000  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  89.000  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 82.000  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 82.000  

82.000  

  Wydatki majątkowe:  

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.000  

7.000  

710   Działalność usługowa  7.000  

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  3.000  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 3.000  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 3.000  

3.000  

 71035  Cmentarze  4.000  

  Wydatki bieżące:  4.000  
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w tym: - wydatki jednostek budżetowych 4.000  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 4.000  

750   Administracja publiczna  2.224.943  

 75011  Urzędy wojewódzkie  124.390  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 124.390  

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.390  

( w tym zadania zlecone - 45.304  

wydatki związane z real. ich statutowych zadań 12.000  

( w tym zadania zlecone - 3.000)  

124.390  

 75022  Rady gmin  82.480  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 10.000  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.000  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.480  

82.480  

 75023  Urzędy gmin  2.006.081  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.002.881  

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.882.421  

wydatki związane z real. ich statutowych zadań 120.460  

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200  

2.006.081  

 75095  Pozostała działalność  11.992  

  Wydatki majątkowe:  

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.992  

11.992  

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa  

1.657  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  

1.657  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.657  

z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.657  

( w tym zadania zlecone - 1.657 )  

1.657  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  250.727  

 75412  Ochotnicze Straże Pożarne  250.727  

  Wydatki bieżące:  

w tym: - wydatki jednostek budżetowych 238.727  

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.727  

wydatki związane z real. ich statutowych zadań 126.000  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000  

250.727  

757   Obsługa długu publicznego  162.000  

 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  162.000  

  Wydatki bieżące:  

w tym: obsługa długu 162.000  

162.000  

758   Różne rozliczenia  63.000  

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  63.000  
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 19.130.2011 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO 

w zł  

  

DZIAŁ  T R E Ś Ć  PRZYCHODY  ROZCHODY  

 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z 

FINANSOWANIEM NIEDOBORU  

4.308.000  2.086.378  

952  Przychody z zaciągniętych  3.788.000   

 - pożyczek krajowych  88.000   

 - kredytów krajowych  3.700.000   

950  Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy  

520.000   

992  Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych   2.086.378  

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 19.130.2011 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2012 rok w zł  

  

L.p.  ZAKŁAD  Stan 

fund. 

obrot. na 

pocz. 

roku  

PRZY 

CHODY  

W tym dotacja z budżetu  Suma (3 + 

4)  

KOSZTY  W 

tym 

wpła

ta do 

budż

etu  

Stan 

fund. 

obrot. na 

koniec 

roku  

Suma (7 + 

9)  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1.  Zakład 

Działalności 

Komunalnej 

i Mieszkani

owej  

286.520  7.684.442  Inwesty -

cyjna 3.36

3.747  

Przedmio-

towa 135.920  

7.970.962  7.684.442  -  286.520  7.970.962  
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 19.130.2011 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012  

  

Dział  Rozdział  Nazwa sołectwa  Nazwa przedsięwzięcia  Kwota 

w zł.  

600  60016  Sołectwo 

Starokrzepice  

Budowa parkingu  12.064  

600  60016  Sołectwo 

Lutrowskie  

Konserwacja rowu przydrożnego  10.348  

600  60016  Sołectwo 

Dankowice  

Wykonanie odcinka chodnika w Dankowicach Drugie od 

skrzyżowania  

21.137  

600  60016  Sołectwo Stanki  Budowa ścieżki rowerowej  5.044  

600  60016  Sołectwo Zajączki 

Drugie  

Wytyczenie,projekt i budowa drogi w ul. Pąchały - 12.000 - 

przebudowa drogi w ul. Parcele10.064,00  

22.064  

600  60016  Sołectwo Zajączki 

Pierwsze  

Modernizacja drogi dojazdowej do pól  22.064  

801  80101  Sołectwo Stanki  Dofinansowanie kształcenia ucznia  1.200  

801  80101  Sołectwo 

Starokrzepice  

Odwodnienie hali sportowej przy Zespole Szkół  10.000  

801  80113  Sołectwo Podłęże 

Królewskie  

Dowóz dzieci do szkoły.  12.599  

   OGÓŁEM  116.520  

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 19.130.2011 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Dotacje na 2012 roku z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

  

Dz.  

 

Rozdz.  

 

Nazwa jednostki  

 

Kwota dotacji w zł  

 

podmiotowej  przedmiotowej  celowej 

inwestycyjnej  

010  01010  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład 

budżetowy Gminy Krzepice  

  1.664.859  

600  60014  Starostwo Powiatowe w Kłobucku    340.000  

900  90001  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład 

budżetowy Gminy Krzepice  

 135.920  1.698.888  

921  92109  Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach - instytucja kultury  310.000    
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