Druk nr ………
- Projekt Uchwała Nr ……
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia …………………..

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó źn. zm.) oraz
art.89, art. 90, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 217 ust.1 , art.
222 ust.1,2 pkt 1 i 3 oraz ust.3, art. 235, art.236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, art. 239,
art.242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w zwi ązku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz.1241), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości
58 510 242,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 50 145 062,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 8 365 180,00 zł,
określone tabelą nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 60 196 473,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 47 771 623,00 zł,
2) wydatki majątkowe – w wysokości 12 424 850,00 zł,
określone tabelą nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:
1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 28 662 484,00 zł w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 745 091,00 zł,
b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 9 917 393,00 zł,
2) dotacje na zadania bieżące kwotę 7 214 086,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 460 177,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 1 181 876,00 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 100 000,00 zł,
6) obsługę długu kwotę 2 153 000,00 zł.
2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na
inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 12 424 850,00 zł, w tym na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę
10 148 634,00 zł.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 686 231,00 zł, który zostanie
pokryty kredytem bankowym.
§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 455 781,00zł, w tym
przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w
kwocie 1 240 025,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
kwocie 4 095 756,00 zł oraz przychody pochodzące ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120 000,00 zł,
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3 769 550,00
zł przeznaczonych na:
1) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 3 769 550,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w tabeli nr 3 do uchwały.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
3 000 000 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w
kwocie 4 000 000,00 zł,
3) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000 zł,
4) udzielanych poręczeń i gwarancji w kwocie 3 000 000,00 zł,
5) wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł,
6) na sfinansowanie zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
2 000 000,00 zł.
7) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w
kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 209 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 11 000,00 zł.
§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 735 685,00 zł, zgodnie z
tabelą nr 4 i nr 5 do uchwały,
2. W dochodach i wydatkach określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw
działaniu narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w ramach
środków funduszu sołeckiego w kwocie 122 706,00 zł zgodnie z

tabelą nr 7 do

uchwały.
§ 9. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości
7 867 427,00 zł,
- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 660 341,00 zł
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 207 086,00zł, jak w
załączniku nr 1 do uchwały.
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jak w
załączniku nr 2 do uchwały.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:
1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami,
2) przekazywania

uprawnień

jednostkom

organizacyjnym

do

dokonywania

przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i
składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji
budżetowej,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012
roku na łączną kwotę 5 000 000,00 zł,
4) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 niniejszej uchwały,
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800 000,00 zł,

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Sporządził: Anna Kulczyńska, 15 listopada 2010 r.
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