
UCHWAŁA NR XIII/114/2011 

Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Zębowice na 2012 r. 

 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy  
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  
i  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,  
poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 
art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,  
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)  

 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:  

§ 1 

 Ustala się dochody budŜetu na rok 2012 w łącznej kwocie 9 460 305,00 zł, w tym: 
           1) dochody bieŜące: 9 430 305,00 zł; 
           2) dochody majątkowe: 30 000,00 zł; 
- jak w załączniku nr 1. 
 

§ 2 
 
          Ustala się wydatki budŜetu na rok 2012 w łącznej kwocie 9 483 497,82 zł: 
          1) wydatki bieŜące : 8 202 191,93 zł; 
          2) wydatki majątkowe: 1 281 305,89 zł 
- jak w załączniku nr 2 i 3. 
 

§ 3 
 
 Deficyt budŜetu w wysokości 23 192,82 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z poŜyczek w wysokości 23 192,82 zł. 
 

§ 4 
 

 Ustala się: 
1) przychody budŜetu w łącznej kwocie 698 192,82 zł: 
§ 903 – Przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej – 680 000,00 zł 
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18 192,82 zł 
2) rozchody budŜetu w łącznej kwocie 675 000,00 zł: 
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów – 675 000,00zł 
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§ 5 

 
Ustala się limit zobowiązań:  

1. z tytułu zaciągania poŜyczek do wysokości 680 000,00 zł, w tym z tytułu finansowania 
planowanego deficytu budŜetu w wysokości 23 192,82 zł, 

2. z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek na pokrycie przejściowego deficytu budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 200 000,00 zł. 

 
§ 6 

 
1. Tworzy się rezerwę ogólną budŜetu w kwocie 32 000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 

§ 7 
 

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
w wysokości 42 000,00 zł przeznacza się na wydatki budŜetu na realizację zadań ujętych  
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 
40 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 500,00 zł. 

 
                                                              § 8 
 
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 
 
                                                             § 9 
 
Wydatki budŜetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 

- jak w załączniku 6. 
 

§ 10 
 

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budŜetowych, 
- jak w załączniku nr 7. 
 

§ 11 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposaŜenia  

i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
2. zaciągania w roku budŜetowym krótkoterminowych kredytów i poŜyczek  

do wysokości 200 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budŜetu jednostki 
samorządu terytorialnego, 

3. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków bieŜących z wyłączeniem planu wydatków  
na wynagrodzenia. 
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§ 12 
 

          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 13 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 


