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UCHWAŁA NR V/29/11
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie budżetu na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 32.198.059,77 zł 

z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 30.384.180,- zł 

- dochody majątkowe w kwocie 1.813.879,77 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 
w wysokości 4.333.944,- zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości 95.000,- zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.984.199,77 zł 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 38.962.060,- zł 

z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 28.825.660,- zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 10.136.400,- zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 
w wysokości 4.333.944,- zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego w wysokości 115.000,- zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2, 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań w wysokości 7.524.970,- zł 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.764.000,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 

1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE 1.236.801,24 zł 

2. Pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.642.490,57 zł 

3. Wolne środki 884.708,42 zł 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.357.448,99 zł 
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zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.593.448,76 zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.157.448,99 zł 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizację 
zadań). 

§ 8. Określa się plany: 

1) samorządowych zakładów budżetowych 

- przychody 

- koszty 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: 

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
800.000,- zł 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 9.357.448,99 zł. 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 
i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków 
majątkowych między zadaniami w ramach działu. 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków bieżących. 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,-
zł. 

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,-zł 
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121.300,- zł 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.700,- zł 

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 
środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 
ustawą 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 

§ 13. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 50.000,- zł 

2) celowe w wysokości 80.000,- zł 

z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,- zł 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/11

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 23 lutego 2011 r.

Zalacznik1.rtf

Plan dochodów 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/11

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 23 lutego 2011 r.

Zalacznik2.rtf

Plan wydatków 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/11

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 23 lutego 2011 r.

Zalacznik3.rtf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/29/11

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 23 lutego 2011 r.

Zalacznik4.rtf

Plan finansowy zakładu budżetowego 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/29/11

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 23 lutego 2011 r.

Zalacznik5.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku jednostkom sektora finansów 
publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych. 
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z dnia 23 lutego 2011 r.

Zalacznik6.doc

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska. 

Zalacznik6.doc

