
 

U C H W A Ł A NR XVII/186/11 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

  

w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2012 

  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. ”d” i lit. ”i”  i pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r 

o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze 

zmianami),art.211,art.212. art.214, art.215, art.220, art.222, art.235, art.237, art.258, art.264 

ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 roku Nr 

157 poz.1240 ze zmianami) art.166,art.169,art.170 oraz art.184 ust.1 pkt.7,8,10 w związku z 

art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241 ze zmianami),  

Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 65.085.000 zł, 

    w tym: 

     - dochody bieżące w wysokości 57.490.190 zł, 

     - dochody majątkowe w wysokości 7.594.810 zł 

    zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68.498.780 zł, 

    w tym: 

     -  wydatki bieżące  w wysokości 54.702.680 zł, 

     -  wydatki majątkowe w wysokości 13.796.100 zł,  

     zgodnie  z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.     

 

§ 2. 

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.413.780 zł sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie  3.413.780 zł, 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  6.349.792 zł  z następujących tytułów: 

-  ze sprzedaży innych papierów wartościowych  w kwocie 5.779.792 zł,  

-  spłaty udzielonych pożyczek  w kwocie 570.000 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.936.012 zł z następujących tytułów: 

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.739.960 zł, 

- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 196.052 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia  kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym  na: 

      - sfinansowanie  przejściowego deficytu budżetu w wysokości  3.000.000 zł, 

      - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.413.780 zł, 



      - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.366.012 zł.  

§ 3. 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 320.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości  550.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie 

wydatków: 

a) na zadania oświatowe w wysokości 390.000 zł, 

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000 zł. 

 

                                                             § 4. 

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w wysokości 6.058.111 zł  oraz  dochody związane z realizacją tych zadań, 

podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 61.000 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

Ustala się plan dochodów i wydatków  rachunku samorządowych jednostek oświaty,  

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  

w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. 

Ustala się dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych            

w wysokości 460.000 zł i wydatki  na realizację zadań określonych: 

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

  w wysokości 330.000 zł, 

-  w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 130.000 zł 

   zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały . 

 

§ 9. 

Ustala się plan dochodów i wydatków  w zakresie ochrony środowiska, zgodnie  

z załącznikiem Nr11 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10. 

1. Ustala się wykaz wydatków  majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się wydatki  na programy i projekty, realizowane z udziałem środków 

europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. 



 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do: 

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do 

kwoty  3.000.000zł, 

b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 

wartościowych  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz 

rozchodów budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu, tj. do kwoty  5.779.792 zł. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do: 

a) dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku 

pracy, w  wydatkach majątkowych oraz  między wydatkami bieżącymi i wydatkami 

majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  

b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia                   

i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków i w obrębie grupy 

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki – w granicach 

rozdziału wydatków,  

c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin  zapłaty upływa  w roku następnym, 

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

 

§ 12. 

Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym 

roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku 

budżetowego. 

  

§ 13. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  

2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 


